Medezeggenschapsraad

Notulen MR-vergadering 12 november 2019

Aanwezig
Afwezig

: Els Albronda, Maurice Boonstra, Iris Wagt (notulist), Niels Klein,
Dimitri Gilissen (voorzitter), en Joost Hordijk
: Hetty de Waal, Esther Engelhard, Willemien Manden

Dimitri opent de vergadering
Dimitri heet speciaal welkom aan Joost Hordijk, hij zit de vergadering bij om eventueel deel te
nemen aan de MR als OMR. Suzanne Vervat (PMR) komt de volgende MR kijken hoe het
gaat.
Opening en vaststellen agenda
1. Notulen vergadering 17 juni 2019
De notulen van 17 juni worden vastgesteld.
Ter informatie
2. Stand van zaken
Maurice Boonstra is ai aanwezig.
High performance School wordt verder ontwikkeld een onderdeel is het voeren van een
professionele dialoog en elkaar feed back geven. Er komt een audit van het CBE (expeditie).
Op het Veldhuis zal er een tussenevaluatie gedaan worden in november en er wordt
gestreefd naar een Brons award in het voorjaar.
Er is veel rust gekomen sinds de komst van Maurice. De samenwerking is goed en er heerst
een goede sfeer. Profilering staat voorop de komende tijd. “Hier kan een kind alles leren” is
het motto. De visie is helder omschreven. Deze komt op de website.
Personeel
Hetty de Waal stopt per 1 januari, en gaat met prepensioen.
Willemien Manden gaat met verlof. Aan 4 losse dagen moet nog invulling gegeven worden.
Ter Instemming
3. Jaarplan 2019-2020
Het jaarplan is opgehangen aan het schoolambitieplan, gebaseerd op de visie “Hier kan
een kind alles leren”. Het jaarplan betreft het 1e jaar van de 4 uit het schoolambitieplan.
De MR keurt het jaarplan goed.

4. Begroting 2020
Maurice geeft toelichting op de begroting. Er zijn een aantal punten die ter discussie worden
gesteld en zullen bij het bestuur bespreekbaar worden gemaakt. De financieringssytematiek
is aangepast zonder overleg, MR spreekt haar zorgen daarover uit.
5. Jaarplan MR 2019-2020
Het jaarplan MR 2019-20 wordt met een paar aanpassingen goedgekeurd. De stukken
worden een week voorafgaand aan de vergadering verstuurd. De onderwerpen per
vergadering wordt nog aangepast op haalbare momenten.
WVTTK en rondvraag
-

Bemensing GMR, het ouderlid van het Velthuis gaat stoppen. De MR zal een oproep
doen in de Veldpost
De vergaderdata van de MR staan in het jaarplan.
Er wordt een etentje gepland, mede om stil te staan bij het afscheid van Hetty, Esther
en Niels, op 17 januari 17.30 uur bij restaurant de Balije. Iris Wagt zal reserveren.
Niels; Dimitri kan ook in de mailbox. Password zal worden aangepast door Dimitri
Joost wil graag deelnemen aan de MR, MR is akkoord.
Maurice; de werkdrukgelden, betreft €100K, zijn ingestemd door de PMR. Els en
Maurice stellen een plan op hoe deze gelden worden ingezet.

Actielijst
Nr

Onderwerp

Wie

Klaar voor

1.

Etentje plannen 17-01-2020

Iris

01-01-2020

Afgerond
1.

MR promotie team

Dimitri

01-11-2019

2.

Digitale opslag gegevens

Dimitri

21-11-2017

3.

Jaarplanning aanpassen

Frenk en Els

01-12-2018

4.

Stuk Europese privacy regels Els
rondsturen

01-12-2017

5.

Inregelen notulen GMR

Niels

16-01-2018

6.

Analyse verloop t.o.v. boven
natuurlijk verloop

Monique

01-10-2018

7.

Voorstelrondje
Oudergeleding

Oudergeleding

01-10-2018

8.

Aanpassen jaarverslag

Dimitri / Els

01-03-2019

Lopend
1.

Expeditie

Team

2.

Kwaliteit school en
communicatie

Monique

3.

Lerarenregister

Monique

