Agenda MR OBS De Meander – dinsdag 13-01-2015
MR vergadering - 20.00
Wie notuleert? Fennie, volgende keer Alita
1. Agenda vaststellen
Geen aanvullingen
2. Binnengekomen stukken en vragen
Stukken GMR, input passend onderwijs, geen, procesbeschrijving andere tijden
doorgegeven. Ook voor GMR aangegeven in overgangssituatie meer formatie nodig,
geldt wrsl voor veel meer scholen
Info op de berg, voor kika. In de klassen worden kinderen geinformeerd. Ouders
worden hierover geinformeerd via nieuwsbrief. Tijdschrift binnengekomen
3. Samenstelling MR
Nav Ingrid. Ingrid door omstandigheden al langere tijd afwezig. Onderling
leerkrachten bespreken met elkaar, daarna besluiten. Ook met Joop bespreken.
Nakijken hoe lang zittingstermijn is, 2x2 of 2x3.remco zoekt dit uit. Zit in statuten
vanuit Meerkring.
4. Schoolplan
Verkennen wat vinden wij
aandachtspunten voor komende 4 jaar. Passend onderwijs belangrijk thema,
toewerken naar basisprofiel, vorm geven aan andere tijden. Omgaan met
veranderingsprocessen en de wijze van communicatie hierin, ouderbetrokkenheid. Communicatie 1.0,2.0 en 3.0. ICT als vak en als medium, als
aandachtspunt in schoolplan, mbt school zelf en bovenschools
Overlegvergadering - 20.30 uur
(informeren, adviseren,
besluiten)
5. Opening
6. Agenda vaststellen Notulen vorige vergadering (01-12-2014).
7. Mededelingen vanuit directie
Informeren TSO in gesprek met
Partou en SKA om dit met pedagogisch medewerkers in te vullen, het gaat
dan vallen onder kinderopvang en kosten zijn dan inkomensafhankelijk. Gaat
om keuze kosten en kwaliteit. Deze discussie los van andere tijden. Lijkt
correct om dit mee te nemen in de ouderraadpleging als proces in de verandering mbt professionalisering tso (inzet pedagogisch medewerker) en andere tijden. vraag: info Meerkring 3e kleutergroep met leerling met specifieke hulpvraag cluster 2 taal en spraakstoornis, met zorgarrangement medium en grootte van de groepen, al meer info bekend? Brief gestuurd naar
Meerkring met instroom en formatie vraag. Nog geen reactie op vraag 5 dg
per week per 1 febr. Huisvestingskosten zijn gecentraliseerd miv dit jaar.
Deelname Ingrid MR gezien, veel zaken die spelen als MR is het van belang
dat we op sterkte zijn. Goede afweging maken in keuzes wat we wel en niet
doen. Joop gaat eerst met Ingrid in gesprek. Is de leerkrachtgeleding nu voldoende vertegenwoordigd ondanks dat we niet op sterkte zijn.
8. Andere schooltijden
Informeren volgende week komt
de stuurgroep weer bijeen. In het proces moet nog veel geregeld worden. Is
ingang komend schooljaar nog wel haalbaar? Welke datum is deadline daarvoor? Na stuurgroep in aparte mail naar ouders stand van zaken over andere

tijden. Ouderraadpleging februari gepland. Verzoek om ondersteuner van
Meerkring bij de stuurgroep betrekken.
9. Schoolplan
Verkennen vormgeven van
thema's uit strategisch beleidsplan van Meerkring dit kan per school verschillend zijn. Tevens verantwoording afgelopen jaren. Meer vormgeven van het
aanbieden van de stof vanuit de verschillende leerstijlen. Zaken uit vorige
schoolplan die nog niet gerealiseerd zijn, met team bespreken of deze in de
nieuwe opgenomen moeten worden of niet. Input team, MR en ouders.
10.Jaarplan
Informeren uitvoering themaavond PBIS staat gepland 27 januari
MR vergadering - 21.30 uur
12.Foto MR volgt
13.Agenda + notulen GMR gb
14.Keuze cursus thema cursus communicatie vanuit MR naar ouders, inspraak,
processen. Andere invulling sluit beter aan, suggestie ondersteuning in communicatieproces aan Jan littink voorleggen van Meerkring.
15.W.v.t.t.k.

Datum volgend overleg: dinsdag 10 februari 2014

