Notulen MR vergadering 17 september 2019
Aanwezig:
●
●
●

Marloes (MS), Stéphanie (SK)
Anoek (AS), Gijs (GV)
Eveline (EH)

Agenda:
1. Notulen en inkomende stukken
2. Lopende zaken
3. Formatie
4. Schoolplan
5. Reglement/ statuten (Samenstelling MR)
6. Jaarplannen
7. Communicatie (e-mail MR)
8. ICT, accounts (status)
9. Rondvraag
1. Notulen
vorige vergadering 9 juli 2019 goedgekeurd: Moeten op de website worden geplaatst.
Actie: Gijs maakt notulen, via Eveline: Per heden verzorgt Lianne content Kompas website.
-

GMR: notulen zijn gemaakt en bekend gemaakt (site Morgenwijzer).

-

CvB: Jeanette de Heij vertrekt met pensioen per jan. 2020; Er worden 2 vacatures
voor directeuren Morgenwijzer uitgezet

-

Begrotingen zijn nog niet binnen- vlg MR 29/10 te bespreken

2. Lopende zaken
-

25/9 ouderavond olv Teus van Zoest met aanwezigheid CvB WijdeVenen en
Morgenwijzer- Thea, Jeanette, Daniella; VossABB- Rozemarijn, BLOOS!
onderwijsadvies Margje; En directeuren EH,Ruud,Marijke- uitnodiging volgt
Hoofdpunt verwachtingsmanagement

-

Vacature (duurzame inzetbaarheid) staat nog open
Jose bouwt voorzichtig op
Klasdeur eerder dicht, vrijwillige eis tbv effectieve lestijd en zelfstandigheid (Dalton)
Er wordt gekeken of een bel-leerling aangesteld kan worden voor begin van de
schooldag

3. Formatie
-

Er zijn 4 gezinnen die gekozen hebben voor een andere school.

-

Meester Robert draait groep 8 met juf Marjolein

-

Juf Janneke keert weer terug als ondersteuning

4. Schoolplan
IKC (EH): Schoolplan 2019-2023 Ruud en Marijke samengesteld → 2023
Moet nog gedeeld; Voor oktober ter instemming bij PMR
Actie: Leden MR verzamelen vragen en sturen bij EH in- 29/10 in MR bespreken
5. Reglement en statuten MR
Samenstelling MR: Marijke heeft haar positie overgedragen aan juf Stéphanie
Actie: Statuut (obv vernieuwd statuut GMR) moet nog ondertekend en op de website
6. Jaarplannen
Nog niet beschikbaar
Actie: 29/10 bespreken
7. Communicatie
2019/2020 keuze bewust voor papier/mail zoals huidig ivm ontwikkeling ict/apps onzeker
Communicatie zoveel mogelijk via Parnassys
8. ICT, accounts (status)
-

ICT: computers zijn geïnventariseerd, gerepareerd en behouden

-

aanvullend grote snappet voor docenten

-

verbindingen werken nu goed

-

beeldschermwerk in GMR algemeen stuk (concept); meer info volgt

9. Rondvraag
Geen vragen/ opmerkingen
Volgende samenkomst
25/9 ouderavond
14/10 GMR fusie scholen
29/10 MR

