Medezeggenschapsraad BS De Griffioen
Schoolstraat 45
4841 XC Prinsenbeek
tel 076-5412948
e-mail: kbsdegriffioen_mr@inos.nl

Prinsenbeek, 13-06-2018

1

Tijd
20:00

onderwerp
Opening

Inhoud
Vaststellen agenda

wie
Nadine

2

20:02

Mededelingen, post, leesmap

Gerald is niet aanwezig. De stukken worden
uitgesteld tot nieuwe planning CVB is
gemaakt.

Nadine / Karin

Leesmap ligt in het postvak MR
Het reglement MR is toegevoegd aan de
leesmap.
Sander mailt het MR-reglement naar de MR
leden.
Jaarlijks is er in november een basiscursus
MR (binnenkort komt er een mail met info)

3

20:05

Notulen van 17 april 2018

Amanda (leerkracht Griffioen) is lid geworden
van de GMR.
Vaststellen
De AVG van 25 juni is uitgesteld.

Ellen

Marise en Lisette zijn bij een
informatiebijeenkomst geweest over privacy
(Parnassys). Ze hebben het e.e.a. op papier
gezet. Dit wordt besproken met het team.
De formatie
De MT leden zijn er druk mee bezig.
Koersplan wordt doorgeschoven i.v.m.
afwezigheid Gerald.
Protocollen
Welke protocollen zijn er (een lijst)? Er is een
overzicht gemaakt. Volgend schooljaar kan er
een start mee worden gemaakt.
Volgende punten zijn doorgeschoven
- Is het mediaprotocol al zover om in de
MR te bespreken?
- Datum presentatie privacywetgeving?
- Taakbeleid inzien.
- Koersplan; tekenen voor gezien
- Koersplan tekenen voor akkoord
- Schoolgids
- Voorstel over oplossingen bij “geen
invaller”
- Communicatie
4

20:10

Agenda-onderwerpen

Doornemen van de agenda;

MR

5

20:20

Kennismaking nieuwe leden

6

20.35

OR

Nieuwe leden:
Wilma den Baars (leerkracht)
Hedy de Smet (leerkracht)
Suzanne van Dongen (ouder)
Peter Wijninga (ouder)
Marieke Kavelaars (ouder)
Sander is volgend schooljaar secretaris
De begroting is besproken
Komend schooljaar starten we met ongeveer
600 leerlingen.
De ouderbijdrage is 18 euro per leerling.
93% van de ouders heeft dit jaar de
ouderbijdrage betaald.

MR

Vertegenwoordiging
OR

Bijdrage renovatie van het schoolplein
In een schooljaar zonder goede doelen actie is
er een themadag.
Goedkeurig oudergeleding begroting en
goedkeuring ouderbijdrage (18 euro):
is goedgekeurd!
7

20:50

Afspraken

Checken of alle afspraken van de vorige
vergadering nagekomen zijn.

MR

Belangrijk PUNT:
Hoe gaat de MR/school functioneren volgend
schooljaar i.v.m. afwezigheid Gerald?
Dit moet besproken worden met Jack Stander.
Voor de zomervakantie willen we hier
duidelijkheid over hebben.
Lisette bespreekt dit morgen (14-06-2018)

8

21.00

Formatie

9

21.10

GMR

Ouders/leerkrachten sturen namens de MR
een brief naar INOS. Cc naar Jack Stander.
Ludy stuurt een concept naar alle MR leden.
Alle MR leden kunnen eventueel aanvullen.
Stand van zaken
Het MT is er druk mee bezig.
Stand van zaken

personeelsgeleding
Karin

Amanda vragen om volgend schooljaar 2 keer
aan te schuiven bij een MR vergadering.
10

21:15

Rondvraag

Er is aan de oud-leden gevraag welke
onderwerpen zij belangrijk vinden om terug te
laten komen op de agenda van de MR.
- Passend onderwijs op de Griffioen?
Eventueel volgend schooljaar een IB-er
uitnodigen
- Actuele onderwerpen bespreken in de MR
- Communicatie
Vergaderschema MR schooljaar 2018-2019
- Dinsdag 4 september 2018
- Dinsdag 23 oktober 2018
- Woensdag 12 december 2018
- Donderdag 7 februari 2019
- Maandag 25 maart 2019
- Dinsdag 14 mei 2019
- Woensdag 12 juni 2018

MR

Schoolreis kosten
Er wordt door school gecontroleerd wie er
betaald heeft. Ouders die nog niet hebben
betaald krijgen een herinnering(en).

11

Sluiting

Informatieavond begin schooljaar
Alle ouders krijgen een informatiebrief over de
OR en de MR.
Actielijst
- Sander mailt het MR-reglement naar
de MR leden.
-

Ludy maakt brief voor INOS i.v.m.
afwezigheid van Gerald

-

Amanda (lid GMR) uitnodigen om
volgend schooljaar twee keer
aanwezig te zijn bij een MR
vergadering.

Punten die terug moeten komen volgend
schooljaar
- mediaprotocol
- datum presentatie privacywetgeving?
- taakbeleid inzien
- koersplan
- schoolgids
- voorstel over oplossingen bij “geen
invaller”
- communicatie

Nadine / Karin

Vergaderschema’s 2017-2018
MR

OR
notulen

aanvang 20.00 u
Ma 18-09
Di 31-10
Wo 13-12
Do 1-2
Ma 12-3
Di 17-4
Wo 13-6

Lisette
Sander
Evelien
Ellen
Lisette
Sander
Evelien

GMR
afvaardiging MR

aanvang 20.30 u
Ma 2-10 (ALV)
Di 21-11
Wo 31-1
Do 22-3
Ma 14-5
Di 19-6

Nadine
Angela
Colette
Ludy
Suzian
Nadine

Dick
14-9, 9-10, 9-11, 21-11 (basiscursus
MR), 13-12, 15-1, 1-2 (GMR-MR), 6-2,
6-3, 21-3, 17-4, 14-5, 20-6

Jaarplanning advies- en instemmingsverzoeken 2017-2018
Onderwerp
Protocol Veiligheid en Welbevinden
Begroting (beleidsvoornemens)
Vakantierooster
Samenstelling formatie (als uitwerking van de begroting)
(Voortgangsrapportage) Schoolplan
Ondersteuningsprofiel / Passend Onderwijs
Schoolgids
Invulling TSO
Vaststelling taakbeleid

Advies / Instemming
I
A
A
I (A)
I
A
I
I
I

Onderwerpen die in de loop van het jaar langs (kunnen) komen:
- scholingsbehoefte MR
- evaluatie ontruimingsoefening
- verkiezingen
- inzet ouders in de school
- passend onderwijs
- communicatie
- bespreken inspectierapport
- ICT
- “grenzeloos leren”
- risico-inventarisatie en vordering Plan Van Aanpak
- opleidingsschool
- gesprekkencyclus
- continurooster
- cao PO
- pestprotocol

Geleding
MR
MR
MR
PMR
MR
MR
OMR
OMR
PMR

Planning
oktober
november
januari
maart
april
maart
mei
mei
juni

