Notulen MR-vergadering
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Aanwezig:
Directie:

maandag 16 november 2020
20:00 uur - 22:00 uur
online
Willem-Jan, Jacqueline, Ilse en Wilbert (notulist)
Caroline (vanaf 21:00u)

1. Opening vergadering
•
•
•
•
•

Vaststellen agenda:
Notulen vorige vergadering, deze zijn vastgesteld en kunnen worden opgenomen op
de website
Mededelingen: Erwin Visee sluit aan bij de vergadering.
Ingekomen stukken: geen
Mededelingen GMR:
De notulen van de GMR zijn aanleiding voor Erwin Visee om aan te sluiten.
Belangrijk punt vanuit de GMR:
nieuw functiebeschrijvingen. Oproep aan het team hiervan goed kennis te nemen –
het team ontvangt hierover een mail - en bij vragen hierover zich te wenden tot de
directie. MR beaamt dat. Tevens is er een externe bezwarencommissie opgericht
waar de teamleden indien nodig een beroep op kunnen doen.
De GMR heeft ingestemd met de functiebeschrijvingen.

2. voorbereiden ambitiekaarten
De MR neemt iedere vergadering twee ambitiekaarten door. Op deze wijze monitoren we de voortgang van het SOP.

•
•

Inclusiever onderwijs
Communicatie met ouders

Inhoudelijk bespreking van de ambitiekaarten gehad. Ilse en Jacqueline hebben de
voortgang besproken en op welke wijze het team hier invulling aan geeft. Het is goed om te
zien dat op deze twee ambitiekaarten zichtbare resultaten worden geboekt. We hebben ook
geconstateerd dat de ambitiekaarten een horizon hebben van 4 jaar en er dus ook nog veel
gedaan moet worden aankomende jaren.

3. Ervaring MR cursus
Gehele MR heeft een training gevolgd. Het is een waardevolle training geweest.

4.Rondvraag en actiepunten
Actielijst doorgenomen zie punt 10.
MR heeft met het ouderpanel gesproken. We hebben afgesproken met regelmaat de
vergadering bij te wonen voor een optimale verbinding tussen het ouderpanel en de MR.

Status: concept
Datum: 15-9-2020
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Tweede deel vergadering:
4. Opening deel 2 vergadering
•

Vaststellen agenda:

5. Begroting 2021
Uitgebreid de begroting 2021 besproken, Caroline heeft deze gepresenteerd. MR heeft
positief geadviseerd over de begroting. Vanwege de vertrouwelijkheid kan de MR nog geen
inhoudelijke mededelingen doen.

6. Tevredensheidsonderzoek
Inhoudelijk kunnen we geen mededelingen doen over de test, omdat Fectio nog in
samenspraak met de scholen uitspraak moet doen over de wijze van communicatie .
De MR heeft uitgebreid stilgestaan bij het vervolg dat kan worden gegeven aan het
onderzoek. De meeste aandacht zal liggen op het verbeteren van de communicatie met de
ouders waarbij dit wel in evenwicht moet zijn met de overige taken van het team.
Om dat te bereiken zal er een vervolg komen op het tevredenheidsonderzoek om exact te
duiden. De opvolging wordt onderdeel van de ambitiekaart, zie punt 8.

7. PR
De promotiefilm is klaar. Het is een hele mooie en krachtig film geworden waar we trots op
zijn.
De MR heeft afgesproken om zoveel mogelijk te helpen met het verspreiden en onder de
aandacht brengen van de film.

8. Ambitiekaarten (SOP) (i.c.m punt 2/6)
•

Inclusiever onderwijs.
Geen inhoudelijke bespreking in deel 2
• Communicatie met ouders
Belangrijke conclusie is dat de communicatie al in een ambitiekaart is opgenomen en
dus langs deze weg voldoende aandacht en opvolging gaat krijgen. De MR is betrokken
bij de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek alsmede het vervolg hierop. We
monitoren vervolgens de voortgang via de Ambitiekaarten.

9. Klachten
•

De MR heeft vanuit de directie, het team en het ouderpanel geen klachten
ontvangen.

Status: concept
Datum: 15-9-2020
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9. Actielijst
Nummer
14-9-01

Eigenaar
WillemJan/Wilbert

14-9-02

Willem-Jan

14-9-03
14-9-04

Willem-Jan
WillemJan/Wilbert

14-9-05
14-9-06
14-9-07

Caroline
Ilse
Willem-Jan

Actiepunt
Jaarplanning updaten. De basis voor de agenda (2e
gedeelte vergadering).
Evaluatie ambitiekaart inplannen.
➔ Opgeven Ilse, Jacqueline en Willem voor MR
cursus -14-10.
Uitnodigen ouderpanel, 1 of 2 keer per jaar
Voorstellen (Social scools of vergeet me nietje).
Bullets voor welke onderwerpen ouders bij ons
terecht kunnen.
Plus het is een openbare vergadering, als je je
aanmeld kun je meedoen (transparantie)
Notulen 29-6 en 14-9 plaatsen op de site
Nieuwe MR app-groep openen.
Afscheid Yvon

16-11-01

Willem-Jan

Groentje bellen voor gastles

Status: concept
Datum: 15-9-2020

Status
onderhanden

Nieuw
Afgerond
Afgerond

onderhanden
Afgerond
Uitgesteld
(vanwege
Corona)
Nieuw
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