Notulen MR/SR Vergadering 22-8-2018
Aanwezig:
Afwezig:

Annelies, Vera, Remko (vz), Jolanda, Simon, Nikki, Hera, Maaike (not.)
Veronique

1. Welkom
Nikki wordt welkom geheten. Nikki zal aansluiten bij de MR overleggen in de plaats van Dorien (niet
als MR lid, maar als overlegpartner vanuit de directie; directieleden zijn namelijk geen officieel lid
van de MR). Nikki stelt zichzelf voor aan de ouders en vice versa.
2. Voorzitterschap
Remko geeft aan dat hij nog steeds achter zijn beslissing staat om af te treden als voorzitter, na ruim
4 jaar voorzitterschap, en zodra er een nieuwe voorzitter is zal hij ook uit de MR stappen. Maar hij
stapt niet zomaar op. We willen met elkaar de tijd nemen om te zorgen voor een goede opvolging en
overgang. Daarvoor is het van belang dat we:
-

Met elkaar nog eens de pijlers doornemen en bekrachtigen of dat nog steeds is waar we
voor staan (of aanpassen);
Wat is, in dat licht, onze rol als MR/SR: wat willen we bereiken en wat zijn onze taken;
Wat hebben we dan nodig aan functies, kwaliteiten in onze MR/SR;
Hoe gaan we het proces in naar een nieuwe voorzitter.

Dit proces zetten we met elkaar in en komt zo snel mogelijk op de agenda.

3. Planning
Op basis van de beschikbaarheid van de MR/SR leden blijkt de maandagavond in de even week de
beste optie te zijn. Van 19.30 – 21.00 uur (met een max. uitloop tot 22.00 uur). We houden de
frequentie van 1x per maand aan. Remko stuurt een datumprikker rond.

4. Belangrijke onderwerpen voor het komende jaar

-

-

Kinderadviesraad. Eerstvolgende actie is een plan van aanpak, waarbij we nu als gedachte
hebben om over 6 weken te starten (Nikki en Annelies?)
Pijlers/visie/samenstelling MR/SR (allen)
Veranderingsprocessen t.a.v. onderwijsinhoudelijke zaken (en delen van
achtergrondinformatie, hoe gekomen tot bepaalde keuzes). Instemmingsrecht onderwerpen
en onderwijs inhoudelijke planning omzetten in jaarkalender/planning, waaronder
burgerschap, identiteit school, ICT en methode Blink (Veronique en Hera?)
Besteding MR gelden (Simon en Janneke)
(Meertaligheid) website / uit de bocht / zichtbaarheid MR (Vera, met name het meertalige
deel, Maaike (samen met Julia)?)
Herinrichting omgeving schoolplein. In kaart brengen wat er al bekend is. Is er een planning?
Wat gaat er gebeuren? Waar moeten we allemaal rekening mee houden? Wat vinden we
dat daarvan thuis hoort / thuis gaat horen in de SR? Etc. (Vera, Maaike en Jolanda?)

-

Dagelijks reilen en zeilen (allen)

5. WVTTK
- Hera vertelt dat de school een brief heeft ontvangen van de wethouder dat ze kinderen
willen betrekken bij de politiek. Denk bijvoorbeeld aan een Kinder B&W. Hera houdt ons op
de hoogte.
- We staan stil bij het welzijn van Janneke. Op dit moment gaat het goed met haar. Ze vindt
het fijn om met de kinderen te werken en de steun van het team te ervaren. Er zijn met het
team goede afspraken gemaakt, mocht Janneke haar werkzaamheden niet voort kunnen
zetten. De ouders van groep 1/2 a worden hier tijdens de informatieavond over
geïnformeerd. Namens de MR/SR is er een bos bloemen gestuurd naar Janneke.

Volgende vergadering:
Maandag 17 september van 19.30 uur – 21.30 uur
Voorlopige agendapunten





Kinderadviesraad: plan van aanpak (Nikki en Annelies)
Onderwerpen voor het komende jaar (Allen en jaarplan, Hera/Veronique?)
Dagelijks reilen en zeilen (Allen)
…

Jolanda maakt een jaarplanning voor de notulist per vergadering.

Voorlopige agendapunten voor de daaropvolgende vergadering:






Vermoedelijk de Kinderadviesraad
Visie/pijlers en samenstelling MR/SR
Dagelijks reilen en zeilen
…

