Notulen MR vergadering dinsdag 4 september 2018
Aanvangstijd: 20.00 uur
1. Welkom en opening (Janet)
Janet heet iedereen van harte welkom, speciaal een hartelijk welkom voor Inge. Een ieder
vertelt iets over zichzelf via een voorstelronde. Janet leest een stukje voor uit: ‘een jihad van
liefde’.
2. Vaststellen agenda en mededelingen
De agenda wordt vastgesteld en als mededeling: Rob komt later en Simone wil iets eerder
weg.
3. Ingekomen post (Jacoline):
Geen post.
4. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst (op agenda) (zie ook
meegestuurde stukken)
De notulen worden goedgekeurd en de actielijst wordt aangepast.
5. Huishoudelijk reglement
Er zijn wat aanpassingen nodig. Deze zullen worden verwerkt en hierna stuurt Jacoline het
huishoudelijk reglement via de mail rond, ter goedkeuring.
Inge wil graag het MR reglement van de Constantijnschool ontvangen. Jacoline zal het haar
sturen.
6. Jaarverslag MR
Het jaarverslag heeft ook enkele aanpassingen nodig en wordt hierna ook rondgestuurd ter
goedkeuring.
7. Vergaderdata vaststellen en planning vergaderpunten
De vergaderdata worden gepland. De vergaderpunten worden ook aangepast.
8. Zaken uit het jaarplan
Het doorschuiven van de aandachtspunten in de evaluatie van het jaarplan 2017/2018 naar het
nieuwe jaarplan 2018/2019 wordt enigszins gemist. Dat vragen we straks na bij Rob.
9. GMR zaken (I/D)
Nog niets ontvangen.
10. Bespreking met Rob
● De beide jaarplannen worden besproken. Rob legt uit dat de aandachtspunten uit de
evaluatie van het jaarplan 2017/2018, weggeschreven worden op het jaarbord in het
huidige schooljaar. Wellicht is het goed dat de jaarborden ook naar de
MR-oudergeleding gestuurd worden. We nemen het op in de planning van de
vergaderpunten.

●
●

Het volledige inspectieverslag heeft de MR nog niet ontvangen. Rob zal het alsnog
sturen naar de MR-oudergeleding.
Afgelopen schooljaar zijn er stakingen geweest op onze school. Die hebben een flink
bedrag voor het verminderen van de werkdruk opgeleverd. Misschien een goed idee
om dat te communiceren naar de ouders. In het Constantnieuws zal er aandacht aan
worden besteedt.

11. Schoolontwikkeling (teamgeleding): (I)
a) Nieuwe methodes:
Staal (spellingmethode) en Eigenwijs (muziekmethode)
b) Actieplan LeerKRACHT:
gaat weer in blokken van start.
c) Wat verder ter tafel komt:
het ‘fotomoment’ is vergeten. De MR-oudergeleding stuurt een foto naar Jacoline,
zodat ouders op de informatieavonden kunnen zien welke ouders er in de MR zitten.
12. Rondvraag
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
Opening: Janet
Notuleren: Jacoline
Sluiting van de vergadering: 22.05 uur.

