Verslag MR vergadering van woensdag 2 december 2015
Aanwezig: Marianne Sluijter, Erik Reintsema, Aly Diphoorn, Yvo Holwerda, Aly Brunsting.
De voorzitter Astrid Dijk is helaas afwezig i.v.m. ernstige rugklachten. Ook Dolf is vanavond niet
aanwezig. Een agenda ontbreekt, maar het belangrijkste bespreekpunt is de jaarplanning MR en het
Schoolplan 2015/2019.
Jaarplanning MR:
Op basis van de notulen van vorig jaar is een inventarisatie van onderwerpen gemaakt:









CITO-tussenopbrengsten
Schooljaarplan plus voortgang
Formatie
Indeling klassen
Ziekteverzuim
Schoolgids
Zakelijke ouderavond
GMR—punten

Daarnaast zijn nog wat specifieke punten voorgekomen:




IEP toets
Koningsdag
Zelfevaluatie

Om tot een goed schema te komen is het volgend afgesproken:




Aly zal Dolf vragen naar een tijdschema betreffende de wettelijke stukken die we
gedurende het jaar aangeboden krijgen vanuit de directie, ter advisering en/ of instemming
Vanuit de opleidingsavond MR-start komen mogelijk ook bespreekpunten naar voren
Op basis van inventarisatie notulen/opgave Dolf en info van MR start maken we een
jaarplanning voor onderwerpen en kijken we naar een geschikt vergaderschema qua tijd.
Hierbij wordt 4 vaste data voorgesteld, maar dit zal afhankelijk zijn van de jaarplanning van
onderwerpen.

Op basis van de geinventariseerde onderwerpen ontstaat een gesprek, waarbij het volgende is
besproken.
–
–
–
–
–

Schoolzwemmen: de O.R. regelt dit, Yvo zal informeren hoe vaak er lessen zullen
worden gegeven.
Koningsdag: zal dit jaar zeker iets aan gedaan worden, maar valt in de meivakantie.
Nog niets afgesproken over hoe en wat
zakelijke ouderavond: vindt meestal omstreeks deze tijd plaats? Hier is geen
informatie over.
IEP-toets: Yvo geeft hierover duidelijke informatie
Ziekteverzuim personeel: er zijn op dit moment geen zieke collega’s.

–

( Werk-)sfeer: is goed te noemen. Vanaf de tweede helft van vorig schooljaar is er
meer aandacht gekomen voor werkdruk en de verlaging ervan. Er is meer spreiding
van activiteiten/ bijeenkomsten aangebracht. Ook is er weer meer ruimte voor
inbreng van het team m.b.t. besluitvorming op schoolniveau. Natuurlijk blijven er
altijd punten ter verbetering.

Schoolplan 2015/ 2019.
Hierover worden een aantal vragen gesteld. Op de meeste vragen wordt een afdoend antwoord
gegeven door de personeelsgeleding. Er blijven enkele vragen over: Yvo zal deze aan Dolf
doorspelen.
Erik heeft een vraag over de begroting: is er een begroting specifiek voor de Lindelaar, hoe wordt
deze vastgesteld en hebben wij daar inzage in? Ook dit is een vraag voor Dolf.
Divers
Vacature voorzitter MR: nog niet ingevuld..
Volgende vergadering: woensdag 3 februari 2016

Notulist
Aly Brunsting

