Notulen MR-vergadering De Zevensprong
datum: : dinsdag 15 juni 2015, tijd: 15.00, locatie: De Zevensprong

Aanwezig personeels geleding: Reny Loos – v.d. Meer (voorzitter); Jos Broer; Susanne le Cuivre
Aanwezig ouder geleding: Arjo Lanser; Etske Timmer (secretaris);
Afwezig: Susan de Roode

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 15:07 uur.
Zij deelt mee dat deze vergadering haar laatste zal zijn. Vanwege uren kan zij de MR in het volgende schooljaar niet meer
combineren, maar ook is ze van mening dat het goed is om ook in de personeelsgeleding weer een nieuw gezicht te hebben.
Wie haar als voorzitter gaat vervangen, is nog niet bekend.

2.

Mededeling team (besloten)

Tijdens dit agendapunt zijn onder andere de volgende punten besproken:
-

oudergesprekken;
Cito-toets en
van 8 naar 7 groepen in schooljaar 2015-2016.

3.

Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst) (besloten)

Tijdens dit agendapunt zijn onder andere de volgende punten besproken:
-

evaluatie van de MR-verkiezing;
het nieuwe koersboekje;
de voortgang van het schoolplan en
het aangepaste huishoudelijk reglement van de MR.

4.

Ingekomen agendapunten (besloten)

Geen.

5.

Ingekomen stukken (besloten)

De secretaris brengt 2 stukken in:
-

artikel basismodel uit het blad infoMR;
jaarverslag 2014 Landelijke Commissie voor Geschillen WMS.

6.

Rondvraag (besloten)

Tijdens dit agendapunt zijn onder andere de volgende punten besproken:
-

schoolreisje;
website MR
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7.

Methode-keuze sociaal-emotionele ontwikkeling (open)

De keuze voor een nieuwe methode sociaal-emotionele ontwikkeling is gemaakt. Het is Leefstijl geworden. In september is er
een tweedaagse cursus. De levensbeschouwingmodule zal er ook bij worden afgenomen. Deze wordt ingezet voor alle groepen.

8.

GMR (open)

Tijdens dit agendapunt zijn de volgende punten besproken:
-

9.

taakbeleid 2015 (brief + document);
evaluatie Jaarplan 2014-2015: de meldcode kindermishandeling wordt kort besproken. Dit betrof een kennismodule.
SOPOH moet kunnen aantonen dat iedereen hiervan op de hoogte was;
concept Jaarplan 2015-2016:
o Nico Vonk is de tweede SOPOH-directeur geworden, hij gaat assessments afnemen;
o de voorzitter zal bij de directeur de laatste stand van zaken rondom de CAO opvragen..
meerjarig Bestuursplan 2015-2018: tijdens dit punt is de aanpassing in het schoolzwembeleid besproken.

Vanuit de jaarplanning (besloten)

Tijdens dit agendapunt zijn de volgende punten besproken:
-

jaarverslag SOPOH;
evaluatie: taakverdeling, taakbelasting, taaktevredenheid;
vaststellen vergaderdata aankomend schooljaar: de voorzitter maakt 5 vergadervoorstellen, waarvan de eerste vóór de
jaarvergadering plaatsvindt;
voorbereiden jaarvergadering;
concept-jaarverslag MR: dit volgt z.s.m.

10.

Wat verder ter tafel komt (WVTTK) (besloten)

11.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 16:52 uur.

Volgende vergadering nog nader te bepalen.
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