Notulen MR-vergadering MR3
Dinsdag 13-12-2016
19.30 - 22.20 uur
Voorzitter:
Notulist:

Udo van der Groen
Judith Trimbach

Aanwezig:

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

Afwezig:

1. Opening
Vaststelling van de agenda
Agenda wordt ongewijzigd overgenomen
2. Vaststelling Notulen MR7 van 27-10-2016
Notulen zijn aangepast met een toevoeging ( groep groen voor dit jaar akkoord, dit schooljaar volgt
evaluatie en HVO nadrukkelijk bewaakt binnen MR) en vastgesteld.
3. Terugblik MR / OR jaarvergadering
De sfeer was goed; opkomst minder. Volgende keer wellicht een thema of meer informele setting om
meer aandacht te krijgen.
4. Begroting
Begroting is besproken.
5. Jaarplan
Thea legt de opzet van jaarplan uit; per docent verschillende projecten. Eind dit jaar worden resultaten
gepresenteerd en de voortgang bewaakt. Op aanvraag is dit beschikbaar voor geïnteresseerden. Voor
volgende vergaderingen geeft de MR aan welke projecten nader toegelicht willen hebben. Doel voor
volgende schooljaar is om daar per 1-9-2017 meteen mee te beginnen. Opmerking die wordt geplaatst
is de balans in het plan over de verschillende onderwerpen zoals techniek (is meer dan ICT) en
toelichting van HVO. Tegelijkertijd kun je niet alles in 1 jaar aanpakken.
6. Stand van zaken:
a. Inspectiebezoek
Op 7 februari is het inspectiebezoek. Voorbereidingen zijn in volle gang, op de dag zelf gaat
inspecteur in gesprek met docenten, leerlingenraad en ouders.
b. Andere schooltijden

De werkgroep is aan de slag. De andere scholen lijken zich vooral te richten op continue rooster, 5
gelijke dagen en huidige rooster. Onze school kijkt naar extra aanbod mogelijkheden zoals bepaalde
vakleerkrachten of iets met sport. MR moet nadenken over wat nodig is voor besluitvorming.
c. Digitale omgeving MR
Op dit moment wordt gekeken op welke wijze stukken worden gedeeld met anderen in een digitale
omgeving.
d. MR Activiteitenplan
Doorgeschoven naar de volgende keer.
7. Kort mondeling verslag team tweedaagse
Vraag is gesteld wie zijn de kinderen, wat zijn hun behoeftes en hoe kunnen we daar beter invulling
aan geven? De pedagogische en didactische vragen worden nu verder uitgewerkt. Bijvoorbeeld een
kind wat zit te wiebelen; wat is de vraag? Dit gaat de basis vormen van waaruit OBS gaat werken en
input voor schoolgids. Volgende keer nadrukkelijker op de agenda.
8. Rondvraag (met Thea)
Mededelingen vanuit GMR: Klachtenregeling en aanpassing regeling disciplinaire maatregelen
worden begin 2017 voorgelegd aan alle afzonderlijke MR binnen SPO. Toelichting op SPO PRO.
9. Stemming
Te nemen besluit voor tegen Besluit
Begroting

7

-

Aangenomen

Jaarplan

7

-

Aangenomen

10. Rondvraag
Volgende vergadering eten vooraf aan de vergadering: 18:30

11. Sluiting

Actielijst Medezeggenschapsraad OBS Tuindorp
Datum Actie
6.5
Besluitenlijst maken
8.1
Voorstel activiteitenplan
maken
8.2
Contact met
ORivmjaarvergadering
1.3
Verzoek begroting bespreken
met SPO
2.1
Format begroting navragen bij
GMR

Actiehouder Status
Marlot
open
Marlot, Guido, open
Judith
Udo
sluiten
Thea

sluiten

Jos

sluiten

Opmerkingen
Volgende vergadering
Voorleggen in september
Voor 1evergadering sept 2016

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Jaarverslag schrijven
Guido/Udo
Jaarvergadering plannen
Udo
Planning in het activiteitenplan Christien en
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
sluiten
open Af voor de volgende vergadering

Protocol dyslectie aanpassen Thea
aan praktijk jaarplan
Werkgroep andere schooltijden Udo
uitnodigen voor volgende keer
GMR volgende keer op agenda Udo / Marlot
Eten voorafgaand aan
Udo / Marlot
volgende MR
Visiedocument op agenda
Judith
volgende keer
OR ouders uitnodigen voor
Udo
inspectiebezoek op 7-2-2017

open

sluiten Voor 4 november
open

sluiten

open
open
open
open
open

In maart 2017 op de agenda

