Notulen MR-vergadering
datum: maandag 7 maart 2017, tijd: 19.30, locatie: De Zevensprong
Aanwezig personeelsgeleding: Susanne le Cuivre (voorzitter), Niels Wiersma, Jolanda Grosscurt
Aanwezig oudergeleding: Suzanne Sanders, Hans Schippers, Etske Timmer (secretaris)
Aanwezig overig: Daniëlle Rodenhuis (tijdens agendapunt 2)
Afwezig: -

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.
2.

Mededeling team (besloten)

De volgende punten worden besproken:
-

3.

Voortgang VVE: in week 13 is er een afspraak geweest. De directeur doet kort verslag;
Voortgang groepen;
Voortgang schoolplein: voor de opening op 24 mei moeten er nog een aantal zaken gebeuren. Deze worden kort
besproken;
Voortgang schoolplan huidig schooljaar: dit is in concept geëvalueerd en zodra het is afgerond komt het naar de MR;
Ouderplan: het concept moet beleid worden. Eind week 14 wordt de MR hierover geïnformeerd;
Leerlingtevredenheidsenquête: RI&E (risicoinventarisatie en -evaluatie) moet eind van het jaar worden doorlopen, een
enquête voor de leerkrachten is hier onderdeel van;
Schoolbegroting: is nog niet definitief, omdat deze afhankelijk is van de formatie en die is nog niet rond;
Update deelname normeringstoets IEP;
Concepten schooldocumenten: er worden z.s.m. aangepaste concepten ter beoordeling/goedkeuring aangeleverd;
Huiswerkbeleid;
Urentabel: deze wordt toegelicht;
Overblijf: een nieuw initiatief wordt besproken;
Schoolsportpas: tijdens de gymlessen kunnen leerlingen kennis maken met sporten en er zijn sportclinics met een externe.
Kinderraad: de gemeente nodigt kinderen uit om met plannen te komen. Vanaf dit jaar is er €5.000 vrijgemaakt om door
kinderen te laten invullen middels een kinderraad. Dit is een mogelijkheid om kinderen mee te laten denken over politiek.
Niels is met groep 7 aan de slag gegaan. In de gemeentezaal wordt gedebatteerd over welk plan het gaat worden. Er zijn
door groep 7 3 plannen ingestuurd. De wethouder komt met feedback en er wordt op 5 april gekozen. Daarnaast zal er
een kinderburgemeester worden gekozen;
Sportcommissie;
Leesonderwijs bevorderen Sopohbreed: hier wordt elk halfjaar feedback op gegeven. De Zevensprong heeft de hoge
streefdoelen gehaald;
Sportdag: deze wordt weer samen met CBS Immanuel gehouden, op de woensdag in de feestweek;
ICT-beleidsplan: dit is door Manuela opgesteld;
Vakantierooster;
Jaaroverzicht: de definitieve versie volgt z.s.m.
Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst) (besloten)

De notulen worden doorgenomen en zonder wijzigingen goedgekeurd.
4.

Ingekomen agendapunten (besloten)

Geen.
5.

Ingekomen stukken (besloten)

Geen.
6.

Rondvraag (besloten)

Geen.
7.

GMR (open)

De volgende punten worden besproken:
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8.

Vanuit de jaarplanning (besloten)
-

9.

Beschouwing koers en prognose van de school;
Jaarrekening school: zie agendapunt 2;
Concept formatie: zie agendapunt 2;
Voortgang schoolplan aankomend schooljaar: zie agendapunt 2;
Evaluatie overblijf: zie agendapunt 2.

Wat verder ter tafel komt (besloten)
-

10.

De GMR zoekt nieuwe leden: 5 voor de oudergeleding (waaronder een voorzitter), 2 voor de leerkrachtgeleding. Onder
de aanwezigen zijn geen geïnteresseerden. Wellicht kan de directeur in de Nieuwsbrief een oproep doen;
RI&E moet voor 21 maart worden gehouden. Hiervoor wordt een bedrijf uitgekozen. Per school wordt een Plan van
Aanpak opgesteld en aan de betreffende MR voorgelegd;
Vanuit SOPOH wordt gekeken naar een mogelijkheid om internationaal onderwijs aan te bieden.

De secretaris maakt voor de volgende vergadering weer een opzet voor de ouderlidverkiezing in mei (tekst en tijdspad);
De agenda voor de vergadering bevat teveel details en mag dus korter. Ook de toevoeging open/besloten hoeft niet;
Een aantal leden neemt deel aan de MR-startbijeenkomst.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:42 uur.
Volgende vergadering 2 mei 2017.
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