Notulen MR-vergadering 2018-03-26

o.b.s. “De Nijenoert”

1. Opening & mededelingen
We bedanken Epie voor haar inbreng de afgelopen jaren in de MR. Wij wensen haar veel goeds!
Werner stuurt een mailtje naar het team voor eventuele aanmeldingen.
De verkeersagenten hebben aangeboden om weer iets op onze school te doen.
Peter draagt zorg voor het verkeersbord en onthulling.
De panna-kooi dient ook nog een naam te verkrijgen.
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 29-01-2018

Rob - Drive-rechten checken V
Peggy - Tekst maken t.b.v. terugkoppeling ouders V
Peter - Peter informeert bovenschools naar de ervaringen van leerkrachten op andere scholen bij een
continurooster. V
Peter - Contact opnemen met school in Oosterwolde voor een kijkbezoek. V
Peter - Peter neemt contact op met de gemeente over het plein. V
4. Vervolgstappen Andere Schooltijden
- Toelichting AOB-bijeenkomst leerkrachten
- Docenten krijgen het voorstel om scholen te bezoeken
- Docenten ontvangen een inventariserende enquête
- Bezoek Oosterwolde Hoorns model plannen
- Zie actielijst
5. Binnengekomen stukken (volgens jaaragenda MR)
- Bespreken: Meerjaren financieel beleid
- Schoolplan: pas in 2019
- Formatieplan: komt nog
6. Mededelingen Oudergeleding / Personeelsgeleding / Directie / GMR/ Leerlingenraad
a) Personeelsgeleding:
Nieuwe vacature PMR: Werner stuurt het team een mailtje
Samenwerkingsplatform i.v.m. privacywetgeving: komt nog vanuit de directie
werkdruk-akkoord: Er komt geld om de werkdruk te verlagen; hoe verlagen we de werkdruk
structureel op een professionele manier.
GMR-verkiezingen: Peter zet een stukje in de nieuwsbrief
b) Oudergeleding:
muziekles: wordt in de onder- en middenbouw aangeboden met de 1-2-3-zing-methode. Uitbreiding
hiervan
c) Directie: hoeveelheid formatie wordt binnenkort bekend, aangevuld met vier nieuwe leerlingen.
7. 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'
8. Stukken volgend overleg vaststellen (volgens jaaragenda MR)
- Formatieplan
9. Rondvraag
Nieuwe vergaderdata

29-05-2018, 02-07-2018
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Wie
Peter

Wat

Werner
Rob
PMR
Peter

Kijkt mee naar de vragenlijst voor de leerkrachten Quadraten
Jaarplanning in Drive aanpassen
Eventueel aanvullen van de lijst met voor- en nadelen van de schooltijdenmodellen.
Meerjaren financieel beleid aanbieden aan MR (Inlog in financieel systeem kan per 03-042018)
Overleg over interne vervanging t.b.v. bezoek docenten aan andere scholen
Stuurt een uitnodiging aan leerkrachten om scholen met andere schooltijden te bezoeken
Maakt een afspraak met de school in Oosterwolde. Peter, Ankie, Werner willen graag kijken.
Maakt van de ouderbrief over de schooltijden een web-tekst
Schoolgids aanbieden aan de MR voor een volgende vergadering
Stukje in de nieuwsbrief over de GMR-verkiezingen

Peter/Werner
Werner
Peter
Peggy
Peter
Peter
Werner
Peter
PMR

Loopt binnenkort bij de gemeente naar binnen om te vragen om betegeling bij de
pannakooi.

Nieuwe vacature PMR: Werner stuurt het team een mailtje
Samenwerkingsplatform i.v.m. privacywetgeving: komt nog vanuit de directie
GMR-verkiezingen: Peter zet een stukje in de nieuwsbrief

Ontvangen voorstellen vanuit de commissie Werkdrukverlaging
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