Notulen MR-vergadering MR1
12-09-2017
19.30 – 21.30 uur

Voorzitter:
Notulist:

Udo van der Groen
Guido Crijns

Aanwezig:

Judith Trimbach, Marlot Spelbrink, Guido Crijns, Marina van Sluys, Christien
Overdiep. Udo van der Groen, Thea Streng, Marloes Roos

Afwezig:

Jos den Doelder

1. Opening
Vaststelling van de agenda
Agenda wordt overgenomen met de toevoeging van:
- Aanwezigheid toevoegen
- Rondvraag Thea toevoegen
Vaststelling Notulen MR8
Notulen zijn vastgesteld.
Aanvulling is dat de MR bij deze instemt met punt 5 van MR8; de begroting voor 2018.
Actielijst
Actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.

2. Terugblik vorig schooljaar
Thea heeft de volgende mededelingen en hier wordt kort over gesproken:
a) Aangepaste schoolbegroting is enige tijd geleden rondgestuurd
b) Schoolgids wordt momenteel geschreven samen met ouders
Daarna is kort gesproken over het MR reglement waarover we het afgelopen jaar al over
hebben gehad.
- Thea en Marlot verduidelijken dat de eigenlijke bedoeling is dat er drie documenten zijn:
o MR statuut  dit is door SPO opgesteld en staat vast
o MR reglement  dit is door SPO opgesteld en staat vast
o Huishoudelijk reglement  dit moeten we zelf voor onze school opstellen en bevat de
aanvullingen en afwijkingen van het MR reglement van SPO
3.

Rondvraag met Thea:

-

Marina vraagt of de school een rol kan spelen bij een typecursus voor de kinderen (op school,
thuis, korting, …). Thea geeft aan dat de school zich tot nu toe afzijdig heeft gehouden; het is
lastig om je als school te mengen in commerciële trajecten. Wel waren er folders bij de
informatieavond. Wellicht kan er bij naschoolse opvang in de toekomst wat geregeld worden.

4. Vooruitblik komend schooljaar
Er wordt kort gesproken over:

-

Protocollen & speerpunten
Verdeling van de taken
Huishoudelijk reglement (zoals bedoeld in punt 2)

Afgelopen jaar hebben we als MR weinig nagedacht over eigen speerpunten. Er is vooral
aandacht besteed aan de nieuwe plannen en richting van de school. Volgende MR willen we
bespreken of en zo ja welke speerpunten we voor het komende jaar op de agenda willen
zetten. Hiervoor kunnen we ook andere ouders vragen.
Marlot gaat komend schooljaar weg. De notariële taak wordt overgenomen door een teamlid;
met ruime inwerkperiode. Udo en Jos gaan eind dit kalenderjaar weg. Het voorzitterschap zal
overgenomen worden door Marina of Guido.
Voor wat betreft het huishoudelijk reglement wordt gesproken over de zittingstermijn. Udo en
Guido zijn bang om te harde regels omtrent zittingstermijnen (na 2 jaar weg of weer
verkiesbaar) op te nemen.
- Er wordt afgesproken dat de zittingstermijnen als intentie worden opgenomen zodat bij
dreigend gebrek aan ervaring één of twee personen langer door kunnen gaan zonder
verkiezing. Judith zorgt voor een juiste formulering.
5. Visie traject jonge kind
Marlot: er is veel nagedacht; SWOT analyses… Visie en beeld rolt door naar gehele
onderbouw. MR steunt dit proces.
MR vraagt of de inmiddels ontstane visie op korte termijn vormgegeven kan gaan worden.
Hierbij wordt aangegeven dat deze opmerking uitdrukkelijk bedoeld is als aanmoediging.
6. Verkiezingsprocedure
Het zou handig zijn dat nieuwe MR leden vooraf een MR start cursus kunnen volgen. Deze
cursussen worden echter vrij vaak gegeven. Kort na aantreden is echter ook geen probleem.
Datum verkiezing: 22 november 2017.
Tijdens de jaarvergadering moeten we aangeven dat er nieuwe ouders gezocht worden voor in
de MR.
7. Schooltijden
Nog geen verdere procedure van Leeuweborg; we gaan hier mee verder.
8. Thema avond / jaarvergadering MR (30 oktober)
1. Workshop 1
2. MR verhaal: jaarverslag & begroting vooraf rondsturen en vragen stellen tijdens de koffie
3. Workshop 2
9. Rondvraag
- Geen vragen
10. Sluiting
21:30 uur
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Thea ism Lotte Open Als Lotte terug is
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7.5
7.6

7.7
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

1.8

Oriëntatie op VOO vervolgcursus

Christien en
allen
Schoolgids
Judith
Verkiezingen MR op de agenda van Marlot
de eerste vergadering na de vakantie
zetten.
Besluitenlijst maken door Marlot
Marlot
met hulp van anderen
Ruud uitnodigen voor vergadering Marlot
begin schooljaar 2017/18 om IT
plannen te bespreken
Jaarvergadering MR/OR plannen ?
vóór herfstvakantie (16 oktober)
Inhoud workshops bepalen voor
Team
jaarvergadering MR/OR
Zittingsduur MR nogmaals op
Marlot
agenda zetten voor begin schooljaar
2017/18
Vaststellen datums MR
Marlot
vergaderingen schooljaar 2017/18
Jaarvergadering akkoord vragen OR Udo
en laten communiceren naar ouders
en communiceren naar ouders
Judith
inclusief vraag wat speerpunt MR
moet zijn
Navragen wanneer er MR
Udo
startcursussen zijn gedurende het
jaar.
Wijzigingen MR reglement
Judith
verplaatsen naar huishoudelijk
reglement
Jannigje vragen voor organisatie
Udo
verkiezingen
Verdere afstemming met
Udo
Leeuwendael over schooltijden
Jaarverslag/ begroting ter
Marina
communicatie aan ouders vooraf
aan jaarvergadering
Maike vragen schoolkoor optreden Christien
bij verkiezingen

Open Begin volgend jaar
Open Begin schooljaar 2017-2018
Open

Open Eerste vergadering 2017-2018
Open Voor vergadering MR2

Open 30 oktober
Open Loopt
Open

Sluiten

