Notulen MR-vergadering

o.b.s. “De Nijenoert”

Vergadering van de medezeggenschapsraad van O.B.S. De Nijenoert op dinsdag 12 december
2017.
1. Opening & mededelingen
Wij heten Ineke van de Ven welkom als nieuw MR-lid (oudergeleding).
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 13-11-2017
Peter heeft gesproken met Rudie Niemeijer (TMO). Er komt een andere tmo-coördinator. Hij zal
meer coachend gaan optreden richting de andere tmo-medewerkers. Daarnaast worden er meer
speelmaterialen ingezet tijdens de tmo. Peter houdt met Rudie vinger aan de pols.
4. Inventarisatie en planning onderzoekstraject ‘andere schooltijden’
Peter, Rob en Werner gaan naar het Valkhof in Roden.
Peggy, Peter en Ankie gaan naar de Borgh in Zuidhorn
Peggy past de planning aan.
De delegatie die de Poolster heeft bezocht maakt een verslag hiervan.
Bij de andere schoolbezoeken wordt ook een verslag gemaakt en gedeeld zodat we elkaars
bevindingen kunnen lezen.
6. Binnengekomen stukken (volgens jaaragenda MR)
- Schooljaarverslag 2016-2017 (verzonden 31-10-2017) – Komt terug bij volgende
bijeenkomst.
7. Mededelingen Oudergeleding / Personeelsgeleding / Directie / GMR/ Leerlingenraad
a) Personeelsgeleding:
Teambijeenkomst veranderende schooltijden vastgesteld op 05-02-2018
b) Oudergeleding: c) Directie: 8. . Speerpunten (zie jaaragenda MR)
- Formatie/Opbrengstgericht werken/Passend onderwijs/Veiligheid in en rond
school/Vergroten ouderbetrokkenheid/TMO/Profilering Nijenoertschool/Ontwikkelingen
volgen continu-onderwijs/Ontwikkelingen volgen 'pesten'
9. Stukken volgend overleg vaststellen (volgens jaaragenda MR)
- Schooljaarverslag 2016-2017
- Meerjaren financieel beleid – heeft Peter gemaakt, maar moet nog worden goedgekeurd.
10. Rondvraag
11. Actielijst
Wie
Wat
Peter

Bovenschools informeren naar de ervaringen van
personeel op andere scholen met het continurooster.

MR

Peiling over redenen tot wens verandering schooltijden,
tezamen met andere korte enquêtes.
Aanpassen actieplan

Peggy

2

Wanneer
gereed
Wordt vervolgd
d.m.v. een
enquete

Gereed

Notulen MR-vergadering
Werner/
Ankie
Peggy
Rob &
Werner

o.b.s. “De Nijenoert”

Vragen binnen het team inventariseren, met het oog op
de informatiebijeenkomst en de schoolbezoeken
Tekst maken m.b.t. terugkoppeling traject naar ouders
Meerjarenplanning MR op de drive even onder de loep
nemen.

Nieuwe vergaderdata
29-01-2018, 26-03-2018, (29-05-2018), 02-07-2018
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