Agendapunten van de MR vergadering op 22 juni 2017
1. Punten n.a.v. vorige vergadering
● Vaststellen notulen vorige vergadering (zie bijlage mail)
Deze notulen is vastgesteld.
● Vaststellen notulen van 8 november 2016 (zie bijlage mail)
Deze notulen is vastgesteld.
2. Algemene punten
● DaVinci (heeft wijzigingen in het jaarplan)
Er zijn kleine aanpassingen in het jaarplan aangebracht met betrekking tot de frequentie van
activiteiten van DaVinci. Deze wijzigingen zijn besproken.
● Aangepast jaarplan (instemming MR)
Het jaarplan 2017-2018 is ondertekend door de oudergeleding van de MR.
● Jaarverslag 2015 -2016 (doorgestuurd door Telli) en afspraken over nieuw verslag.
Het jaarverslag van de MR 2015-2016 is bekeken en vastgesteld. Ilse zorgt in de vergadering van
september 2017 voor een jaarverslag van 2016-2017.
● Begroting (instemming MR)
De begroting is besproken. Het verschil in cijfers onder het kopje ‘overige baten’ roept vragen op.
Sanne gaat navraag naar dit verschil doen en komt hier de volgende vergadering op terug.
● Data MR vergaderingen 2017-2018
De data van de vergaderingen voor het jaar 2017-2018 zijn: 26 september 2017 – 14 november
2017 – 16 januari 2018 – 13 maart 2018 – 29 mei 2018 – 26 juni 2018
● Etentje MR (datum prikken in het nieuw schooljaar)
Het jaarlijkse etentje van de leden van de MR vindt plaats op 25 augustus 2017.
● Voorstel studie- en vrije dagen (instemming MR)
De dagen zijn besproken en de MR heeft ingestemd met het voorstel. Wel is het advies voor
komend jaar dat er beter gekeken moet worden naar de balans tussen de behoefte van de
leerkrachten en de ouders.
● Formatie (instemming MR)
De totstandkoming van de formatie is besproken. Er zijn meerdere plaatjes uit het team gekomen,
waarna uiteindelijk voor het huidige plaatje gekozen is. De MR heeft ingestemd met de formatie.
● Organisatie ouderarena (plannen en afspraken maken)
In het komende jaar zullen er, onder leiding van Hulya, acties ondernomen worden om de
ouderbetrokkenheid en het gevoel van ‘welkom op school’ te vergroten. Wat betreft de
ouderarena zullen in het komende jaar ouders gevraagd worden om hieraan deel te nemen; de
leerkrachten zullen dit op zich nemen.
● Leerlingarena en leerlingtevredenheid
- Tijdens de leerlingarena zijn DaVinci en de sfeer op school besproken. De leerlingen gaven aan dat
ze de lessen van DaVinci soms te lang vinden, het samenwerken bij DaVinci leuk vinden, ze bij de
tentoonstelling van het themawerkstuk ook bij andere klassen willen kijken en dat ze het in- en
uitchecken aan het einde van een dag fijn vinden omdat, ze dan rekening met elkaar kunnen
houden. De leerkrachten gaan aan de slag met deze feedback.
- De leerlingtevredenheid was dit jaar iets negatiever dan vorig jaar. Een kritische noot hierbij is dat
het dit jaar door een ander bureau afgenomen is dan voorgaande jaren en dat er weinig toelichting
bij de vragen stond wat verwarrend kan werken voor leerlingen.
● Passend Onderwijs (wat vinden de ouders belangrijk over passend onderwijs)
Dit punt wordt naar de volgende vergadering verplaatst.

3 . Ingekomen stukken en mededelingen
● Het Groene schoolplein
Sanne sprak wat ouders aan over het buurtinitiatief en Buurtstudio wil mee denken.
De buurtstudio wil hierover meedenken.
4. Rondvraag
Hoe zit het met de prikactie op de Tuimelaar?  De tijd van de prikactie is door de leerkrachten zelf in te
vullen.
5. Agendapunten volgende vergadering:
- Passend Onderwijs
- Taakverdeling MR
- Informatie op de website
- Ouderbeleidsplan
- Onderverkiezingen
6. Sluiting

