Notulen
MR vergadering
Datum: 14 dec 2017
Aanvang: 14.30 – 16:00 uur

Agendapunt
(onderwerp)

Aanwezig: MR-leden: Jacqueline Schulte, Ingrid Rietkerk,
Hermien Luttikhuizen, Wilma Meijering,
Directie: Evelien Buis
Afwezig: Hillegonda van den Berg

Korte toelichting

1.

Opening

I.v.m. extra ingelaste vergadering geen opening.

2.

Vanuit de
directie

Overleg: stand van zaken en sollicitatiecommissie vacature groep 7 / 8.
Overleg: Document Onderwijsproces en zorgstructuur
Stemmen: vakantierooster

3.

Binnengekomen
post

4.

Actiepunten op
basis verslag
vorige
vergadering

Besluit

Sollicitatie: Er zijn 9 brieven binnengekomen, er zijn
nu 4 kandidaten geselecteerd, er kunnen nog
kandidaten bijkomen als er nog geschikte
kandidaten uit de IPPON. Maandag 18 december en
dinsdag 19 december vinden de gesprekken plaats
en worden ook proeflessen gepland. De
sollicitatiecommissie bestaat uit: Evelien, Krijn,
Ingrid en Wilma (dinsdag).
Onderwijsproces en zorgstructuur: Het document is
doorgenomen enkele punten worden nog aangepast
door Evelien. Afgesproken dat de inzet van de
themaspecialist wordt geëvalueerd.
Vakantierooster: Evelien gaat navragen of het
mogelijk is Triviumbreed om goede vrijdag wel naar
school te gaan tot 12:00, maar dan een paasviering
te organiseren en de vrije dag te verplaatsen naar
de dag na Pinksteren (studiedag).

Secretaris:
Hermien

Actie
door

Klaar
op

5.

Agendapunten

Begroting OC
- Wat vind je duidelijk of onduidelijk?
- Waar heb je vragen over?
- Wat kunnen we terug geven aan OC?

Er zijn diverse vragen over de begroting,
afgesproken om deze te bespreken met de nieuwe
penningmeester (Dirk Huibers) in februari tijdens de
MR-vergadering en eventueel samen met Simone
Wouters
Zie verslag gezonde school, team is akkoord.
Rekenen: Ingrid en Simone hebben samen een
studiemoment verzorgt voor de teamleden van de
Clara Fabriciusschool en De Hien. Het onderdeel
compacten en verrijken uit het jaarplan heeft nog
wel aandacht nodig.
Wereldorientatie: op de nieuwjaarsreceptie is er een
presentatie.
Taal: er moet een keuze gemaakt worden uit 2
methodes Veilig leren lezen en Lijn 3.

6.

Update
Themaraad
Jaarplan

Voortgang Gezonde school: Wilma en Evelien
Voortgang Jaarplan: personeelsgeleding.

7.

GMR

Wilma

8.

Rondvraag

Nieuwjaarsreceptie

- Opening
volgende keer

Behandelde items MR 2017-2018
- Instemming zelfevaluatie Eindafname 2016-2017
- Instemming Jaarplan 2017 – 2018
- Bespreken Zakboek Medezeggenschapsraad hfd 3 en 4
- Oprichting themaraad Gezonde School
- Instemming pestprotocol
- Voorbereiding ouderenquête
- Jaarplanning 2017-2018
- Onderwijsproces en zorgstructuur

Wilma, Hermien en Hillegonda (mits zij kan) helpen
bij de koffie en drankjes. Dresscode is zwart.

Ingrid

