Notulen 1e MR vergadering schooljaar 2017-2018; 26 september 2017
Aanwezig: Rob, Trix, Philip, Rianne, Stefanie, Brenda, Laurens, Geert-Jan
Afwezig: Elise, Jolande
Notulist: Rianne
Agendapunten
Welkom
Notulen 10e vergadering
MR 13 juni 2017
Vaststellen
vergaderrooster nieuw
schooljaar;
-welke onderwerpen
komen op de agenda?

Vacature openstellen
voor een nieuw directeur;
-welk proces wordt
gevolgd?
-welk profiel wordt
opgesteld?
-Trix nodigt Geert Jan
(Vz ABSA uit).

Cursusdag MR

MR-verslag van afgelopen
schooljaar.
-Bespreken of we dat
willen doen en zo ja hoe
pakken wij dit aan?

Actiepunten en afspraken
Rob heet iedereen van harte welkom. Rianne en Philip zijn er
voor het eerst. Iedereen stelt zichzelf even voor.
De notulen van 13 juni 2017 is goedgekeurd.
De notulen moet op de website komen.
Trix laat een voorbeeld zien van onderwerpen die besproken
worden in de MR. Trix maakt dit lijstje compleet en deelt dit
daarna met de MR.
Belangrijke onderwerpen:
- begroting
- formatie
- schoolontwikkelplan
- GMR
Geert-Jan vraagt hoe het nu gaat op Elzenhagen. Hoe loopt
het nu op directieniveau? En hoe wordt dit ervaren?
Er is meer structuur, de lijnen zijn duidelijker, de
communicatie gaat beter en er is weer een positieve sfeer
binnen het team.
Geert-Jan vraagt hoe de MR denkt over een hele
directiewisseling en vraagt zich af of dat niet beter is voor
Elzenhagen. De aanwezige leden geven aan dat hen dit goed
lijkt. Het bestuur neemt deze reacties mee in hun besluit.
Het zoeken naar een nieuwe directeur, hoe gaat dit proces?
Er wordt voorgesteld om een googleformat met de teamleden
te delen waarin zij kunnen aangeven wat ze zoeken in een
nieuwe directeur. De communicatie en het team deelgenoot
maken van dit proces is erg belangrijk.
Hoe gaat het bestuur op zoek? De MR geeft het advies om
direct een bureau in te schakelen. Iedereen is het eens over
deze aanpak. Geert-Jan en Janneke (HR) maken een tijdspad.
Wij gaan op cursus met de hele MR. Rob zal ons een voorstel
doen voor een aantal data. Ook zal Bianca, namens de GMR,
aansluiten bij deze cursus.
Dit punt is niet besproken i.v.m. de tijd.
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