Agenda Medezeggenschapsraadsvergadering
BS de Neerakker
Woensdag 16 januari 2019 aanvang 19.30 uur
Afwezig: Elly (m.k.), Anne-Marie (m.k.)
(tussen haakjes, verwachte aantal minuten)
Notulist:
1. Opening:
2. Notulen 13-11-2018 (2)
3. Ingekomen stukken/post
Datum
Bron

Titel

4. Acties openstaand van vorige vergadering(en)
Doel: voortgang acties uit vorige vergadering(en) bespreken.
Nr
Actie:
Door:
Ervaringen continurooster
Peter
8x zakboeken MR
Peter
Terugkoppeling reacties ouders infomarkt
Elly
Toevoegen e-mail aan jaarverslag
Versturen mailing/introductie MR

Datum gereed / opmerking:

Heeft plaatsgevonden. Zie
nieuwsbrief december 2018.

Deborah
Mariëlle

5. OR (3)
Vanuit de ouderraad
6.

Vanuit de GMR (5)
- Zaken die momenteel spelen.

7.

Diversen: (1 uur)
Doel: kort bespreken laatste stand van zaken:
* Status zoektocht nieuwe directeur
* Andere tijden
* Inventarisatie MR-compleet
* GMR onderwijsconcept, impact op verwijzing passend onderwijs status
* GMR vervangingspool laatste status
* Rie-Ralph Maas
* Groene speelplaats update
* Gesprekkencyclus hoe verder
* Professionalisering MR. (Voorstel: werkgroep buiten de MR-vergaderingen om)
* Vrijwilligersbeleid. Status
* Prognose leerlingenaantallen
* Estafettelezen. Ervaringen leerkrachten
* Rolverdeling MR
* Controle op toepassing passend onderwijs, o.a. evaluatiegesprekken.
* Passend onderwijs: scholing leerkrachten
* Uitwisseling andere Mr-en.
8.
Relevante informatie o.a. vanuit Directie voor MR (10 min)
Verlenging huidige schoolplan en uitstel totstandkoming schoolplan 2019-2023.
Info: G.Zeegers heeft de GMR meegedeeld dat het strategisch beleidsplan (SBP) wordt
vastgesteld voor de periode 2019-2023. De schoolplannen volgen een jaar later (2020-2024).
De GMR is meegedeeld dat, conform advies van de inspectie, de directeuren in gesprek gaan
met de MR over het feit dat de nieuwe schoolplannen één jaar later worden vastgesteld.
Verzoek aan de MR om instemming te verlenen aan het verzoek dat het nieuwe schoolplan van
De Neerakker in het schooljaar 2019-2020 wordt gerealiseerd en wordt vastgesteld.
Bovendien heeft de nieuw te benoemen directeur van De Neerakker de gelegenheid om samen
met het team te werken aan het nieuwe schoolplan .
7.
8.

Rondvraag.
Sluiting.

