Notulen MR vergadering maandag 14 maart 2016 19.00

Aanwezig: Frans, Angela, Sjaak, Kim en Saskia (GMR)
Afwezig wegens ziekte: Veroniek

1

Opening om 19.03 door Frans
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Verslag vorige vergadering is goedgekeurd tijdens de vorige
vergadering. Meerjareninvesteringsplan en de begroting zijn
goedgekeurd door het bestuur.
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Voortgang jaarplan

De oude zorgdocumenten zijn aangepast, opgefrist en hopelijk verbeterd.
De leerlijnen van de taalmethode zijn in beeld gebracht, het team is hier van op
de hoogte. Dit wordt ook met rekenen gedaan. Zo kunnen leerkrachten
adequaat ingrijpen.
Er is een landenproject gedraaid en dit is naar volle tevredenheid gegaan.
Trendanalyses: groep drie is aan de trage kant maar dit trekt altijd nog bij.
Verder goede resultaten. Groep 7 is een risicogroep, wordt goed in de peiling
gehouden.
Rots en Water, er gaan twee collega’s twee dagen op cursus. Dan kunnen we
als school gecertificeerd worden.
De middagen worden nog eens goed onder de loep genomen, nu verlopen die
niet naar volle tevredenheid.
Wereld in getallen is weer tussentijds geëvalueerd. Graag meer aandacht voor
automatiseren en klok/meten/geld.

Bestuur: er is een stuk over taakbeleid en de nieuwe cao geschreven. Er
verandert weinig.
ICT beleidsplan is ook in concept besproken. De middelen en personen
ontbreken nu om dit voldoende gestalte te geven.
De professionele dialoog gaat ook boost krijgen, hier zijn we al goed mee bezig.
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Formatie

Sjaak licht de formatieplannen toe. Deze zijn nog in concept. Wordt vervolgd.
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Overgangsprotocol

Dit is opgesteld om duidelijk op papier te hebben wanneer er gedoubleerd dan
wel een groep overgeslagen wordt. Dit is een leidraad waarop de leerkracht
zich gaat baseren zodat er met ouders in gesprek gegaan kan worden.
De volgende vergadering brengen we een advies uit, nu is de oudergeleding
niet volledig.
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GMR nieuws: Saskia van de GMR bezoekt ons vandaag.

De GMT telt nu 7 personen, er is nog plaats voor één iemand. Ze vergaderen 1x
per twee maanden. De cao is hot item momenteel. Alle MR-en worden
bezocht om de lijntjes kort te houden en te kijken wat er leeft op de scholen.
Vandaar het bezoek vandaag.
Wat speelt in onze MR? Op de Radonkel speelt de krimp en de praktische
opvang daarvan nu een belangrijke rol. Evenals de brede school en de reputatie
van de school.
De GMR wil graag ook onze notulen ontvangen voortaan. Saskia van Dun is
hierin onze contactpersoon.
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Rondvraag

Kim vraagt naar de stand van zaken omtrent de Fancy Fair.

Saskia vertelt wat ze van de vergadering vond. Ze komt bekende zaken tegen,
maar maakt zich ook zorgen hoe de stichting het de komende jaren gaat
redden.
Frans sluit om 20.13 de vergadering.
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Notulen nakijken, goedkeuren en op de website zetten

