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Besluitenlijst MR-vergadering
Obs De Zeijer Hoogte

Notulist: Dina
Voorzitter: Mark

Datum: woensdag 30 januari
2018
Kenmerk: reguliere
vergadering

Plaats: MFA
Tijd: 19.30-20.30 uur
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OPENING:

2

Notulen vorige vergadering
Mark heeft de notulen van de vorige vergadering (gemaakt door Andre) gestuurd. De
notulen zijn goedgekeurd, met dank aan Andre.
MEDEDELINGEN

3
4.

Vaststellen agenda 1. M.R. + directie
2. M.R.
+ rondvraag.
Ingekomen post: n.v.t.

Hoofdstuk
Beheer en
onderhoud

Informatie

1
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financiering

*financiële doorrekening van de organisatiestructuur
De unit directeuren en de coördinatoren zijn verdeeld
over 7 scholen. Sommige units zijn te groot, daarom
is er een voorstel voor herverdeling. De nieuwe
verdeling is eerst duurder, maar op termijn is het
goedkoper.
*speerpunten begroting 2018
Nieuwe leesmethode (aanvankelijk lezen)
Software voor tablets etc.
Kosten nascholing: combineren met de Vijverstee.
Geert volgt een 1 daagse cursus: leren
programmeren.
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Formatie en
organisatie

*Nieuws uit het team
Gerda geeft een toelichting bij het plan voor de
formatie per 1 februari./ Cursus ICT/ Cursus
zelfstandig werken/ technieklessen (opa van een
leerling)/ staking: niet/ gezonde school/ Betty komt in
de MR i.p.v. Jolanda
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Hulpverlening en
leerlingbegeleiding
Leerinhouden
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MR/OV/ GMR

*Tussentijdse evaluatie schooljaarplan
3. Is de Kanjertraining in groep 6,7,8 al begonnen?
4. Implementatie hoogbegaafdheid, plusklas?
2. Waarom heeft niet iedereen de scholing van de
Stichting gevolgd?
Het schoolplan kan beter minder uitgebreid.
6. Dit is wel gerealiseerd.
*nieuws uit de GMR
Mark vraagt dhr. Staghouwer naar de notulen van de
GMR en nodigt dhr. Staghouwer uit voor devolgende
vergadering.
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*Reglement MR (Dennis)
Akkoord, met heel veel dank voor het werk, dat
Dennis heeft verricht.
*werving nieuwe MR-leden
Vacature met ingang van het nieuwe schooljaar.
*afscheid Andre en Shefali.
27 maart . We vergaderen van 5 uur tot half 7. Om
half 7 gaan we eten bij Hingstman
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organisatie
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Personeelsbeleid
en rechtspositie
Scholing en
begeleiding
Schoolontwikkeling
schoolwerkplan
communicatie
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*Kind centrum
Bijeenkomst IKC (Baasis): Gerda heeft verteld over
de organisatie in Zeijen. In de toekomst: meet
inhoudelijk en structureel samenwerken. Geert en
Andre zijn de coördinatoren.

*Kanjertraining

*Website
Mark heeft het onderdeel MR op de website
geactualiseerd
*zakelijke ouderavond, evaluatie
Positief verlopen
Op 12 februari is een ouderavond over
Mediawijsheid op de Vijverstee. De ouders van onze
school zijn ook uitgenodigd.
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Passend onderwijs
Rondvraag/
WVTTK
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IP
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Sluiting
Instemmingbevoegdheid personeel
Instemmingbevoegdheid ouders

AP

Adviesbevoegdheid personeel

Volgende vergadering: 27 maart
Van 5 uur tot half7. Daarna afscheidsetentje bij
Hingstman.
AO
I

adviesbevoegdheid ouders
Informerend door directeur / bevoegd
gezag

