Aan:
MR-leden
Directie Maasveld

CC:
Voorzitter OR

uw kenmerk

ons kenmerk

inlichtingen bij
Daniella Stemkens

telefoon
0650495932

datum
23-05-2017

onderwerp
agenda MR vergadering

Notulist:
Voorzitter:
Afgemeld:

Joost
Lars Idema
Joyce

Agenda:

1.

Rondvraag

Carin: Introductie schoolverlaterskamp
Patrick: Craag voor OR / inventariseren behoefte (groep 6/7/8 of alleen groep 8?)
2.

Notulen d.d 18-04-2017 incl. Actielijst

Geen opmerking
3.


Mededelingen

MR ouders/leerkrachten
Geen opmerking



Directie en team (info)
o Formatie FTEs
 Rekenfout in leerling aantal zonder verdere consequenties. Formatie komt niet
in gevaar
 Er liggen nu 3 a 4 scenario’s voor de formatie binnen het MT
 27 juni groepsformatie rond



Jaarplan
o Volgende MT komt het jaarplan + evaluatie afgelopen jaar + boodschappenlijst volgend
jaar
o Begin juni concept jaarplan  doorgestuurd naar MR









4-jarenplan (geen opmerkinh)
Vakantierooster
o Op stichtingsnuveai bekend, komt in het jaarplan. Hierin worden ook de studiedagen in
opgenomen
Studiedagen (zie huerboven)
Opbrengsten/CITO
o Score 537, ruim voldoende in vergelijking met de norm.
o Score is verbeterd tov afgelopen jaren
o Adviezen waren goed, door CITO geen verrassingen. Wel heroverwegingen en een paar
adviezen bijgesteld.
Studie naar andere eindtoets
o CITO blijft eindtoets – adaptieve eindtoets CITO vanaf 2018

WMS wijzigingen - zie document GMR


Marjan zal Ruben/GMR vragen om delta’s te verwerken in het MR reglement

GMR: - Door Marjan, doel: delen agenda GMR (info); geen opemerking

OR (info); / notulen en agenda delen met de OR.







Geen notulen ontvangen
Zorg dat ouders die zich aan willen melden de kans krijgen om zich aan te melden, of dat ze
worden gecontacteerd (bijvoorbeeld terugbellen)

Verkiezingen

 Volgend keer eerder beginnen met introductie MR leden gezocht – benoemen in infoavonden
 Rekening hoyden met vakantie
 Wellicht keuze mee laten geven of kandidaten zich willen terugtrekken indien er verkiezingen
volgen.
Werkgroepen MR
Door werkgroepen MR, Doel: Informeren stand van zaken


Visie op Jenaplan:
Door: Lars, Daniella, Joyce, Patrick
Doel: Info delen over de bijeenkomst van maandag 15-05-2017
Zie verslag Lars Idema
Carin: Jena plan richting de ouders uitdragen
Lars: Zorg voor de dialoog met ouders omtrent Jenaplan / Vrije School
Patrick: PR groep gaat ook Jenaplan naar voren brengen, ook op infoavonden voor ouders, zodat
ouders ambassadeurs kunnen zijn voor onze school
Daarnaast wilt Patrick het verslag hier en daar anders formuleren voordat het gebruikt wordt (in de
MR en daarbuiten)
Marjan: “de job that needs to be done”  vanuit een ander perspectief de school bekijken om te
kijken wat belangrijk is om PR voor te maken. Daarnaast is de kern van de school, de kinderen
onderwijs te geven. (verwoord ik het goed Marjan?)



Mediawijsheid/21stcenturyskills
Door: Marjan, Suzanne, Joost
Doel: Info delen over voortgang, wanneer/hoe verder? Goed bekijken hoe dit aan te pakken. Ouders
hierin betrekken. Meer prioriteit instellen, expertgroep hierbij betrekken. Samen een plan van aanpak
maken. Terugkoppeling overleg Peter Adriaans.
Marjan: Ruben zal vanuit de GMR terugkoppeling geven hoe dit onderwerp er op stichtingsniveau voor
staat.



Contact met de achterban / Gezonde school
Door: Carin, Marielle Meevis (vanuit OR), Marian
Doel: Info delen over koffie-uurtjes volgend schooljaar en enquête verkeersveiligheid; in het nieuwe
schooljaar samen bekijken welke thema’s we in het nieuwe schooljaar met de achterban kunnen
oppakken. In notulen terugkijken welke thema’s we hebben.
Patrick koppelt het thema gezonde school terug met het team.
Geen opmerking





Agendapunten volgende vergadering afstemmen




Evaluatie MR
Schoolgids
Voorzitteschap MR vanaf volgend schooljaar



Vice-voorzitter MR vanaf volgend schooljaar



Secretaris MR vanaf volgend schooljaar

?
?

 Danielle Stemkens

Additoneel
 27 juni MR vergadering bij Lars Idema – Lisdodde 11, Tegelen (laatste MR van Lars
en Marjan) Marlène zal dan heerlijke taart meenemen
 Joost zal Bitrix overnemen van Marjan
 Joost zal internetpagina onderhouden MR overnemen van Lars

MR verg.

Wat

wie

status

01-11-16

Overleg met Peter Adriaans over beleid
mediawijsheid en 21st century skills
(standpunt/visie Akkoord)

Ruben (GMR)

open

