Notulen MR-vergadering

o.b.s. “De Nijenoert”

1. Opening & mededelingen
Volgend schooljaar barbecue bij Elske.
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 26-03-2018
Peter heeft contact gehad met de gemeente. Vergroten plein moet in eigen beheer van school. Van
bovenschools mogen wij als school het plein vergroten, wel op eigen kosten. Peter nodigt mensen
uit t.a.v. hekwerk en betegeling.
4. Vervolgstappen Andere Schooltijden
Hoorns model biedt rust in de school door maar drie overblijfmomenten per week.
Feedback van leerkrachten laat zien dat het wennen is om om te schakelen naar een nieuw model.
Stap 1: Verslag Hoorns model rondmailen
Stap 2: Leerkrachten de mogelijkheid bieden om het Hoorns Model of andere te bezoeken.
Stap 3: Leerkrachten de keuze bieden via een enquête om voor of tegen een verandering van
schooltijdenmodel te stemmen.
Stap 4: Indien de keuze is gemaakt voor een nieuw model wordt aan alle leerkrachten, ook die
wellicht tegen hebben gestemd, de keuze voor mogelijke andere modellen voorgelegd.
5. Binnengekomen stukken (volgens jaaragenda MR)
- Bespreken: Meerjaren financieel beleid
- Schoolformatieplan: het personeel heeft gekozen voor een nieuwe groepsindeling
6. Mededelingen Oudergeleding / Personeelsgeleding / Directie / GMR/ Leerlingenraad
a) Personeelsgeleding: b) Oudergeleding: Peggy is bij de bijeenkomst van Quadraten geweest t.b.v. gezamenlijke
identiteit.
c) Directie: Verkeersweek wordt positief ontvangen. Animo afhankelijk van het programma.
Bord wordt opgehangen. Ligt bij de gemeente.
d) GMR is voltallig.
e) Leerlingenraad: Nienke Bolwijn is bij Leerlingparlement van Quadraten geweest.
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'/Initiatieven
werkdrukverlaging leerkrachten
8. Stukken volgend overleg vaststellen (volgens jaaragenda MR)
Schoolgids 2018-2020
Schooljaarplan 2018-2019
9. Rondvraag
Nieuwe vergaderdatum

02-07-2018

Actielijst
Wie

Wat

Peter

Peter nodigt mensen uit t.a.v. hekwerk en betegeling van het plein.

Rob

Jaarplanning in Drive aanpassen

Peter

Schoolgids aanbieden aan de MR

PMR

Ontvangen voorstellen vanut de commissie Werkdrukverlaging

Werner

Neemt contact op met de Toekan over de organisatie van de
ochtendpauze

Peggy

Maakt een opzetje voor de ‘nieuwsbrief’ voor de ouders

Peter

Nodigt leerkrachten uit om bij het Hoorns model te gaan kijken

Werner

Mailt het verslag van Hoorns model rond

Peggy

Schema voor- en nadelen uitwerken

Werner

Agenderen keuze PMR basismodel of overlegmodel

