Notulen MR-vergadering MR2
Donderdag 27-10-2016
19.30 - 22.20 uur
Voorzitter:
Notulist:

Udo van der Groen
Judith Trimbach

Aanwezig:

Judith Trimbach, Marlot Spelbrink, Guido Crijns, Marina van Sluys, Udo van der
Groen, Jos de Doelder, Marianne Sagel, Christien Overdiep, Thea Streng (op
uitnodiging)
-

Afwezig:

1. Opening
Vaststelling van de agenda
Agenda wordt ongewijzigd overgenomen
2. Vaststelling Notulen MR7 van 11-9-2016
Notulen zijn aangepast met een toevoeging ( bij 4c: jaarverslag en als werkplan) en vastgesteld
3. Vaststellen documenten
Schoolplan
In Tuindorp 2.0 moet nog een verbinding komen met het schoolplan en een korte toelichting op
verandering in visie. Ook zou de Mr graag een korte link willen zien naar de punten van het laatste
inspectiebezoek.
Het punt HVO moet nog iets scherper uitgelegd worden.
Hoofdstuk 6: gaat over ouders én leerlingen
Aan het eind nog even terugpakken naar de visie die in het eerste hoofdstuk beschreven wordt om een
rond geheel te krijgen.
Schoolgids
We zijn voornemens de schoolgids helemaal te vernieuwen. Daarvoor laten we de schoolgids nu voor
wat hij is.
Begroting
Er is nog geen antwoord gegeven op de eerder gestelde vragen. Thea en Udo hebben hier later nog
contact over. Thea reageert hier binnen een week op.

4. Jaarplan
We hebben de presentatie van de verschillende plannen gezien. Ook punt 7 van de agenda, Onderwijs
in Kunst en Cultuur is hierbij voldoende toegelicht.

5. Schooltijden
De werkgroep is samengesteld en de ambitie is om alle ouders goed mee te nemen in de te nemen
stappen. N.a.v. de informatie avond waren er kritische en nieuwsgierige reacties.
6. Rondvraag met Thea
Mededeling vanuit de GMR: er zijn een nieuwe secretaris en een nieuwe voorzitter. Zij komen in
januari/februari kennismaken.
7. Stemming
Te nemen besluit
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tegen besluit

Werken in clusters en groepsoverstijgend werken

8

-

Aangenomen

Wijziging management team / aansturing school

8

-
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Vervallen HVO inclusief alternatieve invulling

5

3
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Invoering Snappet

-

-

Geen stemming
mogelijk

Invoering groep Groen

8

-

Aangenomen

Eis aan leerkrachten om binnen meerdere clusters
te werken
Tuindorp 2.0
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8

-

begroting

-

-
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8. Activiteitenplan/huishoudelijk reglement/MR
De planning in het activiteitenplan moet voor volgende vergadering rond zijn. Christien en Jos
nemen dit op zich. Structuur in processen heeft nu prioriteit.
9.

Rondvraag

Mededeling: 8 november komt het bestuur van SPO Utrecht op bezoek
Volgende vergadering eten vooraf aan de vergadering: 18:30

Actielijst Medezeggenschapsraad OBS Tuindorp
Datum Actie
6.2
Medezeggenschap
regelement
6.3
Huishoudelijk regelement
6.4
MR activiteitenplan
6.5
Besluitenlijst maken
7.1
Formatieplan uitbreiden
7.2
Vooraf informeren MR over
groepsindeling
8.1
Voorstel activiteitenplan
maken
8.2
Contact met
ORivmjaarvergadering
8.3
Aanpassen jaarplan,
schoolgids, begroting
1.1
Addendum schoolplan in
vorm van aangepaste versie
van Tuindorp 2.0
1.2
Aanleveren stukken t.b.v.
besluitvorming om
achterstand weg te werken
1.3
Verzoek begroting bespreken
met SPO
1.4
Planning projectplannen

1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

Actiehouder Status Opmerkingen
Udo
sluiten Laatste vergadering
Udo
Marlot
Marlot
Thea
Thea

sluiten
sluiten
Open
sluiten
sluiten

Marlot, Guido, open
Judith
Udo
Open

Laatste vergadering
Voor 1evergadering volgend jaar
Volgende vergadering
Zie agendapunt 3 van MR7
Vooraf aan de communicatie aan
ouders
Voorleggen in september
Voor 1evergadering sept 2016

Thea

sluiten september

Thea

sluiten September

Thea

sluiten Zie punt 3 MR 1; 2 weken vóór
MR2 moet stukken aangeleverd
zijn.
Open

Thea
?

Zo nodig extra
Udo
MRvergadering plannen
Visie ontwikkelen tav inzet Allen
ouders/MR-leden schooltijden
commissie
Format begroting navragen bij Jos
GMR
Jaarverslag schrijven
Guido/Udo
Jaarvergadering plannen
Udo
Planning in het
Christien en
activiteitenplan maken
Jos
Genoemde punten onder
Thea
agenda punt 3 aanpassen
Hoe krijgt Tuindorp 2.0 meer Marlot
de vorm van een
meerjarenplan?
Overleg Thea en Udo ivm
Thea, Udo
begroting

sluiten MR wil graag weten wanneer
welke plannen besproken kunnen
worden.
sluiten Niet gedaan
sluiten Datum?

open
open
open
open

Af voor de volgende vergadering

Open

Voor 4 november

Open

In maart 2017 op de agenda

open

