Notulen 10e * MR vergadering schooljaar 2016-2017; 13 juni 2017
Aanwezig: Bianca (deels), Trix (deels), Brenda, Laurens, Hester, Rob, Stephanie, Thomas, Elise
Afwezig:
* afgelopen vergaderingen stonden in het teken van het functioneren van de directeur en het
verbetertraject op de besturing van de school op ABBS Elzenhagen. Er is destijds voor gekozen om
geen notulen te maken van deze vergaderingen.
Agendapunten
1. Welkom

2. Verslag vorige vergadering
Acties hieronder opgenomen.
3. Stukken vanuit directie
- Vakantieplanning/ jaarrooster
- Het schoolplan 2016-2020
- Formatieplan/
klassenbezetting
- Schoolondersteuningsprofiel
(SOP)

Amanda stopt met de MR. De GMR sluit volgend schooljaar aan bij de
MR.
Zie punten hieronder.
Jaarrooster:
We bekijken het jaarrooster. Trix geeft een toelichting op het
jaarrooster. Trix beantwoordt de vragen.
Schoolplan:
Trix vraagt ons om het schoolplan te tekenen. Morgen is er een MT-IB
ochtend hierin zal het schoolplan besproken worden. Met de vraag hoe
ziet volgend schooljaar eruit? Het schoolplan wordt gebruikt als input.
Het jaarplan zal hieruit ontstaan.
De MR heeft het schoolplan ondertekend omdat de omstandigheden
(wisseling van directie en functioneren vorige directie) ertoe hebben
geleid dat dit schoolplan er nu eenmaal in deze vorm ligt. Het is een
formeel document waarvoor MR goedkeuring moet geven. Concreet
gaan we vanaf nu met elkaar verder werken aan het verbeteren van
onze school. Interim Directeur heeft inmiddels prioriteiten gesteld.
Formatieplan:
Trix geeft een toelichting op het formatieplan.
-Mocht de adjunct na de zomervakantie nog niet volledig terug kunnen
komen, dan zal worden gekeken hoe dit wordt opgevangen. .
-De ondersteuning zal vanuit de intern begeleiders aangestuurd
worden.
-Techniek zal komend schooljaar niet meer gegeven worden. De
directie gaat kijken hoe we dit volgend schooljaar gaan invullen.
-Er is gekozen om de instroomgroep te behouden. De kinderen in de
instroomgroep zullen zo op een rustige manier kennis maken met
school. Volgend schooljaar zullen we kijken of de instroomgroep kan
blijven, dit heeft vooral te maken met de financiële kant.
SOP:
Bianca geeft een toelichting op het SOP. Het
schoolondersteuningsprofiel is een nieuw instrument. In het SOP wordt
vastgelegd welke ondersteuning een school kan bieden en welke
ambities de school heeft voor de toekomst. Dit document is op

bestuursniveau gemaakt.
Het toelatingsbeleid wordt opgenomen in de schoolgids.
4. Overige en wvttk
- Afspraak directie/ Rob Geul/
MR
- Deelname eerst
aangekondigde stakingsactie
van PO in actie op 27 juni
- Evaluatie pauzeregeling
(PMR)
- Stukje MR in Elzenblad

De afspraken die mondeling met Rob Geul zijn gemaakt staan nu zwart
op wit op papier.
Deelname aan de stakingsactie; dit zal a.s. donderdag in de
bestuursvergadering besproken worden. Trix koppelt dit terug naar de
MR. Er zal spoedig bericht komen naar de ouders toe. Absa staat
volledig achter deze actie. Hoe de school gaan deelnemen aan deze
staking zullen wij snel horen.
Pauzeregeling. Deze is in januari geëvalueerd met het team. Trix en de
PMR zullen het pauzerooster verder gaan optimaliseren. Het is heel
lastig om alle leerkrachten tussen 10.00 uur en 14.00 uur (CAO) 30
minuten pauze te geven.

Actiepunten

Wie

Maart: samenvatting schoolplan

Directeur/
Thomas

Maart: goedkeuren definitieve versie schoolplan

MR

Mei: vergaderrooster schooljaar 2017/2018

Brenda opzet

Mei: overleggen gewenste rol / bezetting GMR/MR. Moet het GMR lid ook plaatsnemen
in de MR? Moet vervanging komen voor Thomas en informeren of Amanda door wil

PMR

Mei: kaartje sturen naar Tanja

Jolande

Mei: ter info brief van ouders 7(B) gestuurd aan de directie

Rob

Juni: Stukje MR Elzenblad

Jolande

Juni: PMR kijkt naar de bezetting voor de MR volgend schooljaar

PMR

Juni: tevredenheidsonderzoek -> kijken naar de verbeteracties

MR

Juni: over drie weken is het jaarplan klaar en na onze goedkeuring zal deze gepubliceerd
worden op de website. Het schoolplan zal niet worden gepubliceerd op de website maar
zal opvraagbaar zijn bij de directie.

Directie

Juni: SOP doorlezen en feedback geven

MR

