MR vergadering d.d. 21 maart 2016
Afwezig met kennisgeving: n.v.t.
Voorzitter: Menno van den Donker
Notulist: Annie Verkennis

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Goedkeuring van de notulen 25 feb.’16
Mededelingen
Risico-inventarisatie
Formatie
Rondvraag
Sluiting

Notulen
1. Opening van de vergadering: Menno opent extra ingeplande vergadering.
2. Goedkeuring van de notulen: De notulen van 25 februari worden goedgekeurd, punt 3 g wordt
aangepast.
3. Mededelingen:
In maart zal vanuit Meerderweert een tevredenheidspeiling onder al het personeel uitgevoerd
worden. Op de Odaschool hebben alle leerkrachten (op één na) deze al ingevuld. In een
volgende MR bijeenkomst komen we hier op terug.
Open dag is op de locatie Anjelierstraat druk bezocht, locatie Annendaal iets minder.
Voor nieuwe ouders met specifieke vragen was er niet voldoende gelegenheid om deze goed te
kunnen beantwoorden, daarvoor was het te druk.
Deze week zijn de sollicitatiegesprekken met enkele IB ‘ers . Indien er geen geschikte
kandidaten binnen Meerderweert zijn zal er een externe procedure worden opgestart.
4. Risico – inventarisatie :
MR zal per mail instemming geven over het proces.
MR zal plan van aanpak goed blijven volgen, het wordt op de jaarplanning gezet.
Diverse punten zijn al aangepakt en afgehandeld (dit is groen gearceerd in de rapportage).
Frank licht enkele punten mondeling toe.
5. Formatie 2016/2017:
Frank geeft een korte update van het missie-visie traject.

Dinsdag 22 maart heeft het MT een gesprek met Martine Creemers van ‘Onderwijs maak je
samen’. Er worden gedachten uitgewisseld over het missie - visie traject en het daarbij
behorende onderwijsconcept.
Op 14 april a.s. wordt het team hierin meegenomen. In april komt het onderwerp ook weer in de
MR aan bod. In mei wordt het concept verder uitgewerkt met het team en er zullen in mei
gesprekken per bouwgroep met ouders plaatsvinden.
Malou stuurt de ouders die zich tijdens de open dag hebben opgegeven als ‘meedenk-ouder’ een
mail met de vraag om met ons mee te denken ( datum volgt t.z.t.).
6. Concept vakantierooster 2016/2017:
Frank heeft een concept gemaakt, we komen hier in de volgende bijeenkomst op terug.
7. Rondvraag: geen bijzonderheden
8. Sluiting

9. Actie- en besluitenlijst
Datum

Nummer Besluit

21-3-2016 2016/6 Goedkeuring notulen 25 februari 2016
21-3-2016 2016/7 Instemming RI&E

Datum

Actie

Actie

WieStatus Deadline

25.02.2016

14

Joyce voegt de MR basis cursus toe aan de begroting.

JB

+

19.04.2016

25.02.2016

15

Menno verstuurd een datumprikker rond inzake de MR borrel/hapje

MD

+

19.04.2016

21-3-2016

16

Malou mail ‘meedenk-ouders’ inzake belangstelling en verzoek tot meedenken met
onderwijsconcept

ML

+

01.05.2016

