Agenda
MR vergadering
Datum: 25 sept 2017
Aanvang: 19.15 uur

Agendapunt
(onderwerp)

Korte toelichting

1.

Opening

Ingrid
Filmpje: invloed van positiviteit

2.

Vanuit de
directie

zelfevaluatie 16-17  instemming
jaarplan 17-18  toestemming concept versie

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

Besluit

Zelfevaluatie is goedgekeurd.
Jaarplan wordt door de 4 werkgroepen (rekenen, taal,
wereldoriëntatie en sociaal-emotioneel) nog aangepast.
Evelien stuurt ons de nieuwe versie. Jaarplan wordt vast
agendapunt.
In tweede helft schooljaar bezoekt de inspectie alle scholen
van Trivium. De Hien is een referentieschool. De
onderzoeksvraag wordt door Trivium bepaald.
Evelien zal een aanvraag van bij visitatiecommissie indienen.
Deze bereiden een schoolbezoek voor m.b.v.
onderzoeksvraag. Onze onderzoeksvraag wordt: hoe
zichtbaar is de pilot in onze school? Welke verbeterpunten
zijn er nog?

3.

Binnengekomen
post

4.

Actiepunten op
basis verslag
vorige
vergadering

nvt

Secretaris:

Actie
door

Klaar
op

5.

6.

Agendapunten

GMR

1.
2.
3.
4.
5.

Pilot Passend Onderwijs update
Bespreken hoofdstuk 3 en 4 Zakboek Medezeggenschap
Ouderenquête: bevragen achterban.
Wilma: staking 5 oktober
Hillegonda: fruit en tussendoortjes

Wilma

1. Organisatie gaat steeds beter lopen. Kinderen weten
waar ze heen moeten. Leerkrachten hebben nu ook
meer tijd voor individuele begeleiding. Financiering van
laatste zaken vraagt nog veel tijd.
2. Actiepunten vanuit Zakboek:
- Huishoudelijk regelement; Ingrid maakt opzet. MR
leden denken na wie als secretaris wilt optreden.
- Jaarplan; Ingrid maakt opzet
- Communicatie achterban: Wilma en Evelien komen
samen om de ouderenquête op te zetten. Wilma
vraagt binnen GMR om bestaande ouderenquête,
Evelien op oude school. Op de informatieavond van
7 november worden ouders op de hoogte gebracht.
Na deze informatieavond wordt enquête
afgenomen.
Donderdag 26 okt, 14.30 uur, extra overleg om
ouderenquête en presentatie informatieavond van 7
november voor te bereiden. Indien Hermien niet
kan, verplaatsen we dit overleg.
3. Zie punt. 2
4. Wilma vraagt zich af wat de rol van MR is bij het besluit
om tot staking over te gaan en wel/geen opvang.
Evelien vertelt dat het gaat om een beslissing van
Trivium. De MR heeft hier geen rechten in. Wel kan dit
gecommuniceerd worden met de GMR. Ook hadden we
de MR van te voren op de hoogte kunnen brengen.
Communicatie MR wordt vast MT agendapunt en voor
personeelsgeleding goed in de gaten houden.
5. We zijn ingeloot voor Schoolfruit. Dat zal na de
herfstvakantie starten.
Geïnspireerd door het Zakboek richten wij een
themaraad Gezonde school op. In deze raad zit een MR
lig, Scarlette en Evelien namens team en twee ouders.
Zij coördineren het implementatieproject schoolfruit en
de andere thema’s.
In de Hienwijzer van 29 oktober melden wij dat er
beleid komt op gebied van tussendoortjes/fruit en een
oproep voor de ouders in de themaraad.
Vrijdag 13 oktober, 9.00 uur tot 10.30 uur komt onze
begeleider vanuit GGD. Wilma sluit aan.

Ingrid
Ingrid
Wilma /
Evelien

7.

Rondvraag

Evelien: personeelsgeleding moet een plan schrijven voor
invoeringstraject overlegmodel (De Hien is een pilotschool,
ook al werken we al een tijd op deze manier). Dit plan komt
vervolgens voor goedkeuring bij de MR. Ouderenquête
eerst.

Volgende
vergadering

Opening: Hillegonda
Bepalen secretaris
Huishoudelijk regelement en jaarplan
Voortgang enquête

