Notulen MR
Datum
Locatie
Tijdstip
Aanwezig
Afwezig
Notulist

:
:
:
:
:
:

08-02-2017
teamkamer
19.30 – 21.35 uur
Hester, Eric, Christel v L, Manon
Christel Ermers (directie)
Manon Boks

01 Opening
Als voorzitter van de MR opent Hester de vergadering. Er zijn geen ouders
aanwezig.
02 Notulen
Notulen: MR
Het nieuws op de MR site moet nog aangepast worden, Manon zorgt hiervoor.
RIE: Christel v L heeft navraag gedaan bij Mariëlle. In 2014 is het SOVO door Rie
uitgevoerd. Het advies hierbij was om dit om de 4 jaar te doen.
Voor nu afwachten wat er voortkomt uit het overleg tussen Mariëlle en Christel E.
Notulen GMR:
Punt 5: Wat wordt er bedoeld en welke middelen zijn er? Hester neemt hierover
contact op met de GMR.
04 Mededelingen/informatie vanuit:
MR.
Aftreden:
Hester heeft besloten te stoppen met de MR.
Christel L geeft aan graag te willen blijven.
Christel L en Manon gaan samen kijken wat nodig is m.b.t. deze
verandering(en).
Hester heeft contact gehad met de MR van het cluster Maria’s.
Zij geven aan dat ze 1 keer per jaar gezamenlijk overleg hebben. In hun 3e jaar
als cluster wordt nu gekeken naar de behoeften op dit gebied.
Hester neemt contact op met de voorzitter van de MR van de Petrus en Paulus
om te informeren hoe zij hierin staan.
OR: n.v.t.
Team.
Vanuit het team is gekeken naar de toetsen van nieuwsbegrip en hoe hiermee
om te gaan. Er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt.
Er is een schema gemaakt m.b.t. de verdeling van de leerlingen van groep 6/7
en 7/8 op de momenten dat er activiteiten staan gepland voor een van de
leerjaren. Er wordt aangegeven dat de MR hier vertrouwen in heeft, maar het
belangrijk vindt dat hierop goed geëvalueerd wordt.
Pagina 1 van 3

04 Arbo jaarplan
Vragen welke naar voren kwamen zijn:
- Hoe wordt er een vertaling gemaakt naar de Edith Stein?
- Wie zijn de externe contact personen?
Dit punt wordt meegenomen op de agenda voor maart.
05 Begroting
Een aantal vragen kwamen hierbij naar voren:
- Klopt het dat de salariskosten van de directie gelijk zijn gebleven?
- Waarom staan deze kosten op de begroting van de school?
- Voor de MR is niks begroot voor 2017?
De vragen worden teruggekoppeld naar Christel E.
06 Vakantierooster
Het rooster wordt bekeken en besproken.
Voor een verder oordeel zijn we in afwachting van de studiedagen.
07 Schoolplan (1)/meerjarenbeleidsplan (2).
1. Deze is nog niet vastgesteld.
Het wordt een plan dat uiteindelijk een gezamenlijk document wordt met de PeP.
Wanneer wordt dit gerealiseerd?
- Het is een plan behorende bij de Edith Stein, hierin is het eigen. Toch zal
er een gedeelte samengevoegd worden met de PeP, wat wel en wat niet?
- We zijn nu al op de helft van de tijd welke staat voor dit plan, klopt dat?
Deze twee punten meenemen naar de teamvergadering.
Hiernaast waren er nog een aantal vragen, welke naar voren kwamen:
- KPI’s: worden deze ook gedeeld met de MR?
- Is het vorige schoolplan geëvalueerd? Zo ja, welke punten zijn daaruit
meegenomen?
- Samenwerking binnen het cluster:
o Is er een concrete aanpak?
o Waar willen we naartoe werken?
o Hierover is niks terug te vinden in het plan.
2. Er zijn opmerkingen/vragen bij de volgende punten:
Worden de uitkomsten van de vragenlijsten gedeeld met de MR?
Integraal vragenlijst, is dit een nieuwe werkwijze?
2
Is dit kloppend?
2.2
De percentages zoals deze zijn weergegeven zijn deze op landelijk,
SKIPOV of Edith Stein niveau vastgesteld?
3
Welke argumenten zijn er om dit wel of niet te doen?
3.2
Is er een tijdspad met betrekking tot het scholingstraject?
6.2
Wat is hedendaags? Hoe wordt ervoor gezorgd dat we bijblijven?
Is er een opbouw in de vaardigheden voor de leerlingen?
6.7
De vraag hierbij is: Is er een beleid voor leerlingen wie niet begaafd zijn,
maar wel meer uitdaging nodig hebben?
1.1

08 Nieuwe inschrijvingen.
Dit punt wordt doorgeschoven naar maart.
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09 Actieregister
Geen bijzonderheden.
10 Rondvraag
Is er behoefte aan scholing?
Momenteel is hier geen behoefte.
Is er behoefte aan een MR scan?
Hier is nu geen behoefte.
Nieuws MR: wordt aangepast d.m.v. de laatste versie.
Engels: Is er een beslissing gemaakt m.b.t. de huidige methode?
Blijft deze methode of wordt er gekeken naar een nieuwe methode. En waarop is
deze keuze gebaseerd? Hoe start je?
Voorstel: nu is er door het Zwijsen naar de methode gekeken, zij geven aan dat
de methode voldoet aan hetgeen dat zij vragen. Dit jaar is hier op ingezet en
wordt er in de groepen 6/7 en 7/8 wekelijks Engels gegeven. De eerste
resultaten van deze leerlingen zullen dus volgend jaar zichtbaar worden op het
VO.
Een evaluatie op deze resultaten is belangrijk om in beeld te brengen of de
methode voldoet aan de verwachtingen.
11 Sluiting
Om 21:35 uur sluit Hester de vergadering.
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