Uitnodiging en agenda voor de M.R. Vergadering

Datum: maandag 10 juli 2017 18.00-19.15 u uur
Notuleren en versnaperingen: Gemma

Afspraken van 10 juli 2017
Cees: hoe zit het met het niet vervangen miv het
nieuwe schooljaar > eerste twee weken geen
vervanging per leerkracht?
Agenda

Wie
Klaas

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vaststellen (23 mei)

Tijd
18.00
18.05
18.10

5. Invalsproblematiek; stand van zaken.

18.15

6. Po in actie; stand van zaken + verdere acties
komend schooljaar.
7. Nieuwe opzet wereldoriëntatie komend
schooljaar

18.20

8. Formatie

18.30

9. Evaluatie MR bemensing en inhoud
onderwerpen

18.40

Locatie: Nassaulaan 5

18.25

wanneer
Deze week nog

Bijzonderheden

Whiteboard verhangen? > volgende
vergadering
Ouderenquête > volgende
vergadering
Er zijn geen invallers
LiO-ers worden ingezet
Afhankelijk van de begroting in
september, voor nu: vakantie
Vakoverstijgend, meer in
projectvorm. Tijd voor nieuwe
methode, komend jaar eerst
verschillende zichtzendingen
uitproberen, onderzoeken welke
methodieken al aanwezig zijn. Dus
niet meer ak., ges., nat. apart.
Voor nu weer alle leerlingen
gestald, in de toekomst wellicht
problemen.
Klaas geeft aan wel te willen blijven,
zal overleggen mbt vervanging
Willa.
Geweest zijn:
- Communicatie; er komt
weinig uit de ouders. Wellicht
goed teken.
- OR/MR/MT: bij start
schooljaar bekend maken
- Ouderparticipatie
- Engels/ typles/ ICT
- Leerlingenraad > positief

Leden: Marieke, Patrick, Gea, Marlies (ouders)
Petra, Miriam, Gemma, Klaas (leerkrachten)

-

10. Planning MR vergaderdata volgend
schooljaar
11. Speerpunten MR volgend schooljaar

18.50

12. GMR; wat is er behandeld afgelopen
vergadering

19.05

13. MR kort; graag ter plekke opstellen

19.10

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

19.15

15. Afsluiting

19.15

I=

informatief

Locatie: Nassaulaan 5

BA= besluitvorming advies

19.00

Invalsproblematiek
POinActie
Inhoud onderwijs
toekomstbestendig maken
- Hoe wordt er gekeken naar
leerlingen en resultaten
Eerste vergadering: 12 september
2017
-

Huisvesting
Vervanging
Onderwijsinhoud
Functioneren/ welbevinden
leerkrachten
- Kijk in de klas
- Social media op school
(G)MR-cursus voor nieuwe leden
17/10 en 15/11 ’s avonds: wie wil?
Opgeven bij Marike vòòr de
volgende vergadering..
Vaste geleding: doen wij niet aan
mee
De laatste vergadering van het
schooljaar is geweest. Het
afgelopen jaar zijn aan de orde
geweest: …
Communicatie
Ouderparticipatie
Evaluatie pilot Engelse les
Leerlingenraad is van start gegaan
Mr is betrokken bij de
invalproblematiek
Leerlingenraad:
- Kan de leerlingenraad ook
een stukje terugkoppelen in
de nieuwsbrief
- Hoe gaat het volgend jaar
verder?

BI=besluitvorming instemming

Leden: Marieke, Patrick, Gea, Marlies (ouders)
Petra, Miriam, Gemma, Klaas (leerkrachten)

