Verslag van de MR-vergadering

Datum:

3 oktober 2022 19:30

Aanwezig MR:

Jannes, Alexandra, Annika, Steven, Yvonne, Hendrik en Marjon

Aanwezig directie: Marleen
Afwezig MR:

-

Agenda
1

Opening en vaststelling agenda

2
3

Vaststellen notulen en stavaza actiepunten
Onderwerpen directeur:
Marleen vertelt over de start van het schooljaar en zaken waar ze
tegen aan liep (personeelstekort) en hoe dit voor nu is opgelost.
We zijn gestart met de gouden weken en betrekken ouders hier ook
bij. Bijvoorbeeld door een koffiemoment in de klas met ouders.
We zijn gestart met een nieuwe leesmethode en worden geschoold
om dit te implementeren.
Er wordt gestart met een sessie identiteit vanuit het VCOGkantoor.
Vanaf 1 september heeft VCOG een nieuwe bestuurder: Klaas van
Veen. Hij is op alle scholen langs geweest.
- Jaarplan
Marleen benoemt dat er erg veel dingen zijn die aandacht nodig
hebben. Het is een uitdaging om daarin kritisch te blijven.
NPO-geld mag uitgesmeerd worden. Door dit geld kunnen we ons
profiel sterker neerzetten, maar dit is met incidenteel geld. Onzeker
over hoe dit straks gaat.
Kernwaarden: Doel van dit jaar is een doorgaande leerlijn op het
gebied van zelfsturing. Dit is de reden waarom hij bovenaan staat in
het rijtje.
Speerpunten: er zijn drie evaluatiemomenten om hierop terug te
kijken. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de inhoud en het
proces, maar het MT houdt het in de gaten.
-

Huisvesting

Status
BI
BI
I/BI
(PMR)

4

Hier valt weinig over te bespreken. Communicatie verloopt moeilijk.
3 november is er weer een gesprek. Marleen heeft benoemd dat ze
het fijn zou vinden wanneer Klaas hierbij zou willen aanschuiven.
Wij-Leren

5

Volgende week dinsdag weer groepsbezoeken. In de onderbouw
gefocust op zaken waar ze tegenaan lopen. In de midden- en
bovenbouw gefocust op het groepsdoorbrekend rekenen en
zelfsturing van de leerlingen.
Begroting OR

6

Veel vragen over de begroting. Penningmeester vragen om
verantwoording te geven.
GMR

I

BI

I

-notulen 2 juni
Wisselingen binnen de GMR waardoor er nieuwe mensen zijn
aangeschoven.
8

Vaststellen jaarplanning en jaarplan

I

In de gaten houden dat personeel op NPO is aangenomen. Hoe
kunnen deze mensen aan de school gebonden blijven?
Jaarplan- en planning zijn vastgesteld.
9

Jaarverslag MR

I

Komt de volgende keer terug.
10

Beoordelen jaarverslag VCOG op impact school

I

11

Rondvraag/ w.v.t.t.k.

I

112

Afsluiting

I= informatief BA= besluitvorming advies BI=besluitvorming instemming

Actielijst
Yvonne

Marleen
Hendrik
Yvonne

Yvonne
Alexandra
Jannes
Jannes
Hendrik

Yvonne
Iedereen

Gedaan
Agnes en Celina uitnodigen om te komen vertellen over
hun visie / werk mbt hoogbegaafdheid bij de VCOG
Wacht op een seintje van Marleen voor wanneer dit kan.
Gaat koffiedrinken met Hedzer om het over de
leerlingenraad te hebben.
Stuurt Marleen de mail met zijn opmerkingen over de
financiën van de VCOG.
Nodigt 1 of 2 IB’ers (Mirjam en Nienke) uit voor een
komende vergadering om onze input over het
gedragsprotocol door te geven en hen te bevragen om
meer context en uitleg over het huidige stuk.
De enquête over de christelijke identiteit agenderen.
Enquête aanmaken + uitzetten.
Maakt binnen twee weken het jaarverslag van de MR af.
(3-10)
Maakt een oplegger.
Contact zoeken met de penningmeester van de OR over
de begroting van dit schooljaar via de mail en koppelt dit
terug naar de MR.
Nodigt Klaas uit voor de volgende vergadering.
Jaarverslag VCOG voor de volgende keer doornemen.

Tzt

Besluitenlijst
We staan (standaard) begin van het schooljaar stil bij wat we belangrijk
vinden als MR, wat we in dat schooljaar willen bereiken en op welke
wijze we willen samenwerken.
Marjon is de vaste notulist.
Roulatieschema voor lekkers
Onderaan de lijst zetten wie net geweest is.
De notulist van de vorige keer neemt iets lekkers mee
• Alexandra
• Hendrik
• Jannes
• Steven
• Annika
• Kirsten

Rooster van aan-/ aftreden
Lid

Aantreden

Alexandra
Yvonne
Jannes
Hendrik
Marjon
Steven
Kirsten
Annika

Maart 2019
Maart 2019
September 2019
November 2021
September 2021
Juni 2022
September 2022
September 2022

Aftreden en
herbenoembaar
Maart 2022
Maart 2022
September 2022
November 2024
September 2024
Juni 2025
September 2025
September 2025

Aftreden en niet
herbenoembaar
Maart 2025
Maart 2025
September 2025
(November 2027)
(September 2027)
(Juni 2028)
(September 2028)
(September 2028)

