Verslag MR 22 juni 2016 CONCEPT
Aanwezig: Caren, Gülcin, Calijn, Kirsten, Tibor, Maud, Chintia, Rinette
Aanwezig namens directie: Loles Bobo
Afwezig: Hilde en Joanne
1. Opening
De nieuwe leden van de MR wonen de vergadering bij: Calijn, Kirsten en Tibor. Iedereen stelt
zich voor. De huidige leden zullen volgende week afscheid nemen.
2. Zorgplan (passend onderwijs)
Het zorgplan is nog in bewerking. Directie heeft op concept van leerkrachten en ouders
feedback gekregen. Die feedback is verwerkt. Stappenplan voor ouders komt op de site, net als
het (verkorte) beleidsplan.
3. Overdracht
De huidige voorzitter en secretaris vertrekken na hun afgesproken termijn van 3 jaar. In dat
kader worden deze rollen toegelicht, evenals de formele taken en verantwoordelijkheden van de
MR en de samenwerking met de andere oudergeledingen en ouders (via de OR). De directie
geeft aanvullende uitleg over de structuur en de verhouding van taken tussen OR, MR en SAC.
De nieuwe MR bepaalt wie de volgende voorzitter en secretaris worden.
4. Doorkijkje naar volgend jaar
De school groeit dus huisvesting blijft een aandachtspunt. Ander punt is internationalisering, oa
de uitwisseling in groep 7 met een school uit Brugge. De subsidie voor deze uitwisseling is 2 jaar
geleden komen te vervallen. Ouders betalen nu een extra bijdrage. De vraag is of een verhoging
van de ouderbijdrage een oplossing biedt, of een spaarsysteem. Dit zal besproken moeten
worden met de OR, die gaat over de ouderbijdrage.
5. Verslag 11 mei 2016
Verslag wordt goedgekeurd.
6. Wvttk
- Uitnodiging voor afscheid Gülcin 15 juli herhalen en via de app per groep. Oproep aan de
klassenouders.
- In de nieuwsbrief nieuwe schooljaar de nieuwe MR voorstellen plus foto
- Evaluatie van het niet meer de klassen in gaan als ouders komt begin volgend jaar
- Jaarverslag MR in december
- Vergaderdata nieuwe MR worden vastgesteld door het management team.
- Zorgpunt vanuit de OR: leerlingen worden steeds vaker verdeeld over andere klassen als er
geen leerkracht is. Hoe gaat de school hier volgend jaar mee om?
Sluiting

