Notulen MR OBS De Meander – dinsdag 18-04-2017
Afwezig m.k.: Alita, Ingrid, Marjolein
MR vergadering - 20.00
Wie notuleert? Fennie
1. Agenda vaststellen, geen aanvullingen
2. Binnengekomen stukken en vragen, brief GMR over actualiseren GMR-reglement,
het MR-reglement en het medezeggenschapsstatuut. De aangepaste documenten
worden uiterlijk in mei voorgelegd aan de MR-en en staat in mei op de agenda.
3. Nieuwe voorzitter: nieuwe oudergeleding moet besluiten wie nieuwe voorzitter
wordt, dit wordt Mike. Mike zal samen met Maartje jaarplan doornemen voor
volgend jaar ter voorbereiding.
4. Overdracht MR-mail: Remco draagt dit over aan Mike.
5. Voorstellen nieuwe oudergeleding MR: wordt meegenomen in nieuwsbrief na de
meivakantie.
6. Vergaderdata nieuwe schooljaar: wordt in nieuwe samenstelling opnieuw bekeken.
Als dit wijzigt wordt dit in jaarplan aangepast.
Overlegvergadering - 20.30 uur
(informeren, adviseren, besluiten)
7. Opening
8. Agenda vaststellen, akkoord
9. Notulen vorige vergadering (21-03-2017), geen opmerkingen.
10. Mededelingen vanuit directie: marge-uren. Onze school heeft gekozen voor
overlegmodel, keuze tussen lesuren en taakuren, of meer lesuren en minder
taakuren. Na aftrek van vakanties zijn er aantal uren over die kinderen vrij zijn,
leerkrachten niet, dus extra studie-uren, 2 dagen en een middag in dit geval. Voor
volgend schooljaar kan een extra week meivakantie net niet, 1,45 uur te weinig
marge-uren. Optie om te onderzoeken is 7 weken lang op woensdag 15 min langer
naar school tot half 1. Dit betekent voor het team ook 2 weken meivakantie, maar
marge-uren invullen op woensdagmiddag en eventueel een zaterdag.
11. Tijdstip ouder-kind gesprekken: geen opmerkingen verder over gekomen vanuit
ouders.
12. Formatie: nog geen verdere informatie vanuit Meerkring. Joop heeft aangegeven
dat wij verder gaan met verkennen voor 8 groepen. Er lopen nu inventarisatie
gesprekken met leerkrachten. Joop verwacht deze week uitsluitsel van Meerkring.
Als het voor volgende MR vergadering indeling bekend is zal Joop dit met MR delen.
13. Tevredenheidsonderzoek: uitslag ontvangen. School moet zelf analyse maken en
wordt hierin begeleid door iemand vanuit Meerkring. Joop nodigt leerkrachten en
MR uit om aanwezig te zijn op 11 mei om 16 uur. We laten voor 4 mei weten wie
aanwezig kan zijn.
MR vergadering - 21.30 uur
14. Agenda + notulen GMR: er waren deze keer erg veel bijlagen. Tip is om met elkaar
de stukken te verdelen ter bestudering.
15. W.v.t.t.k.: geen.
Datum volgend overleg: dinsdag 23 mei 2017 om 20.00 uur

