Medezeggenschapsraad
De Toverlaars

openbare school voor basisonderwijs

Notulen: donderdag 24 mei2018
uur Eindtijd: 22.15 uur
Notulist: Tineke
Aanwezig: Inske, Sandra, Patricia, Tineke, Marie-José
Afwezig: Johan en Barry
agendapunt
verslag
1 Opening
Patricia opent de vergadering.
2 Vaststellen
Notulen van 20 maart 2018 vast gesteld.
notulen vorige
GMR verkiezingsverslag aanpassen.
vergadering
3 Bespreekpunten
Mededelingen schoolleiding
MR met
 Formatieplan en nascholingsplan
schoolleiding
Toverlaars stand van zake

Aanvang: 20.00

Het nascholingsplan kan pas opgesteld worden als
de PAP-gesprekken zijn gevoerd. Het
nascholingsplan is onderdeel van het jaarplan; we
bespreken dat met het team op de studiedag van
22 juni a.s. Aftikken doen we op de eerste
vergadering van het nieuwe schooljaar. (agenda
definitief)

actie

Tineke

Tineke

Formatieplan via de mail verspreidt binnen de MRleden, toelichting gekregen. MR is het eens met het
plaatje.
 Update zieke collega's
Iedereen is aan het terug keren, ieder op zijn eigen
tempo.


Concept Schoolgids 2018-2019 (stand van
zake)
Opmerkingen via de mail doorgeven aan MarieJosé uiterlijk 7 juni.

Allen



Jaarplan/Schoolplan Toverlaars 2017-2018
evaluatie
ICT heeft dit jaar wat minder aandacht gehad.
Verder lopen we qua doelen goed in de pas.


Jaarkalender (activiteitenkalender 20182019)
Concept versie ligt klaar. 22 juni bespreken we
wat punten binnen het team. Kopie gaat mee
naar de GMR om de data in te planning.
Data MR vergadering plannen op de agenda.

Tineke

 Lokalenverdeling Voortouw
Toelichting van Marie-José gekregen. Positief. 31
mei wordt dit aan het team bekend gemaakt.


Met welke onderwerpen moet volgend jaar
rekening gehouden worden, ook vanuit
directie?

-ParnasSys WMK (werken met kwaliteit)
-Lerarentekort
-Strategisch beleidsplan (GMR) aan de hand
daarvan het nieuwe schoolplan


Extra middelen aanpak werkdruk
2018/2019
Er wordt druk gewerkt aan een plan, zodra
het plan klaar is komt het binnen de MR.
 AVG (privacy);
gelamineerd vel komt in elke klas
Printen met codes, IB-ers gaan versleutelde mails
versturen is in de GMR besproken.
Er komt informatie op de algemene site van de
Stichting. In de info komt een verwijzing naar de
site als het erop staat.
4

Bespreekpunten
MR zonder
schoolleiding

 GMR
-Office 365 willen ze gaan introduceren bij de
leerling. Pilot geweest bij groep 8 de Leest.
Springplank en Toverlaars gaan er aankomend
jaar mee werken onder begeleiding van Ton.
- Meerjarenbegroting; zijn gezond als Stichting.
- Bestuursverslag gehad binnen de GMR
- ouder vacature GMR vanuit de Springplank
 Verkiezing
Geen aanmeldingen. Inske en Barry blijven nog
drie jaar in de MR
 Passend onderwijs
 Oudervereniging
-2 ouders nemen afscheid. Ze willen graag 3
nieuwe leden, dan oneven aantal.
-Reguliere schooluitjes. In korte termijn veel
uitjes. Ook op dezelfde dagen.
 Activiteitenplan
Begroting; wat hebben we gedaan met het geld.
Activiteitenplan was in september, boekjes vorig
schooljaar. Tot januari
September aangepast versie activiteitenplan.
 Verdieping hoe zijn we pro actief?
 Verdiepingscursus MR
 Hoe breng je alles in praktijk
 Wat mag je verwachten, wat mag je doen?

Tineke
Tineke



5

Ingekomen post

6

Uitgaande post

7

MR informatie
voor de info
MR
terugkoppeling
naar het team
Rondvraag

8

9

Activiteitenplan in praktijk mee aan de
slag. Henk vragen, heeft hij hier ideeën
voor?



Vanuit Ouders en Onderwijs:
o Faciliteiten MR, maatwerk, vaders
op school
o Privacy, doorstroom vmbo naar
havo, toekomst van het onderwijs
o Overgang havo naar vwo,
ouderbijdrage, staking, keuze
beroepsonderwijs
 Seminar ouders in de MR
 Informatiebank en linkedin voor de
medezeggenschap
Bekijken of dit iets is voor onze ouders
Op de volgende agenda
 Themabrief Medezeggenschap - nummer 2
- Hulp bij overleg tussen GMR en raad van
toezicht
 Notulen GMR: 4-09-2017
7-11-2017
17-01-2018
 Notulen Leest 27-3-2018

Allen
Tineke

Notulen 16-1-2018
Notulen gezamenlijke MR
MR verkiezing
---

Gereserveerde gelden van de staking, navragen
bij Ton

Patricia

