Medezeggenschapraad

Notulen4 oktober 2017
20.00 – 22.00 uur
Locatie: de Poort
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Sascha van den Bosch
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Wilma de Vries
Jan Moes

Peter Hylarides
Ilona Hooymans
Evelien van Beest
Linda van der Ham

Jacobine Timmer

Mirjam Hubert, secretaris GMR

Afwezig

Open vergadering
1. Opening
2. Evaluatie IEP-toets
De GMR heeft na vraag van het bestuur ingestemd met de IEP-toets als eindtoets voor de
gehele stichting. Er was geen tijd om de MR-en te raadplegen voor het bestuur.
De toets is leerlingen en leerkrachten goed bevallen.
De toets is gebruiksvriendelijk voor de kinderen door een betere opbouw en duidelijkere
vraagstelling.
Leerkrachten kunnen het advies van de IEP nog naar boven bijstellen en vinden de toets
overzichtelijker en minder tijdrovend dan de Cito-toets.
De uitslagen komen overeen met de uitslagen van de Cito-toets.
3. GMR biedt excuses aan voor het niet reageren op MR mail bij de directiecrisis op school.
GMR meldt wel dat het puur een schoolaangelegenheid was en alleen een zaak voor de MR.
Er wordt benadrukt dat de GMR over het algemeen juist makkelijk te benaderen is en dat
mailtjes binnen een week worden beantwoord.
4. Vraag van een ouder: “ligt de verantwoordelijkheid tijdens het overblijven op school, bij de
Kinderstralen of bij de leerkracht?”. Er is contact geweest tussen Esther en Kinderstralen, de
verantwoordelijkheid ligt bij Kinderstralen. Het contract met Kinderstralen moet eigenlijk nader bekeken worden. Er zijn vragen over de scholing en een verklaring omtrent gedrag voor
medewerkers van Kinderstralen.
5. MR functies zijn verdeeld;
Ilona- voorzitter
Peter – penningmeester

Linda – notulen vergaderingen
Kim – contact met de school / ad hoc zaken met het team
Sascha – nieuwsbrief / communicatie met de ouders
Jan – verdiepen in de verantwoordelijkheden van de MR
Evelien – sollicitatiecommissie namens de OMR
Wilma – sollicitatiecommissie namens de PMR
6. Vergaderingen van de MR zijn op donderdag om 19.30 uur, locatie de Poort.
Data 30-11, 18-1, 8-3, 12-4, 17-5 en 21-6
7. Graag zien wij dat het MT de studiedagen van het team voortaan eerst kortsluit met de MR.
Jacobine informeert het MT.
8. Kim contact het PR-team i.v.m. een actie van de Jumbo supermarkt.
9. MR cursus. Sascha draagt er twee voor, waaruit er één gekozen gaat worden.
10. MR zoekt uit welke jaarlijkse topics nog aan de orde moeten komen.
11. De leerlingenraad slaat prima aan en wordt voortgezet.
12. Afsluiting

Volgende bijeenkomst: 30 november a.s.

