Notulen vergadering MR
Open vergadering (2e gedeelte)
Datum: 05-06-2018

Aanwezig:

MR leden:
Gerjo Muilwijk
Edwin van der Geest
Nan Tromp
Dennis van de Ruit
Mariska van der Salm

Toehoorders:

x

Kia Groeneveld
Dennis Groeneveld
Martine Brunt

Afwezig met kennisgeving: Koen Hoekstra, Suzanne
Huijgen, Ineke Huijgen
1. Opening
2. Concept Notulen
Hebben we het schooljaarplan ontvangen? Gerjo zoekt het op.
3. Blended Learning + belegstuk ( instemming OMR, LMR en advies
PMR)
Instemming is aan de oudergeleding, zij moeten opdraaien voor de kosten.
Er staat nu niet beschreven hoeveel er mee gewerkt gaat worden. We
verwachten dat er verschillende secties zijn die dit enthousiast oppakken.
Waarom wordt dit niet beschreven? Waarschijnlijk om het niet van bovenaf op te
pakken, maar rekent de betrokkenheid vanuit de docenten. Het enthousiasme
moet ook van de afdelingsleiders komen, niet alleen van onderaf.
Het is gek dat ouders een 3-jarig contract moeten aangaan, maar dat het een
pilot voor 1 jaar is.
Er staan vier evaluatiemomenten in het plan, de uitkomst hiervan moet bij de MR
op tafel komen.
•
•
•

Financiële begroting moet verder worden uitgewerkt met stelposten, ook
voor onvoorziene kosten en een investeringsoverzicht voor 3 jaar
3 heldere, concrete meetpunten waarop je over een jaar kunt toetsen, op
onderwijskundig én financieel vlak (bijv. x-aantal inspiratiebijeenkomsten
voor docenten, aantal en welke secties dat chromebooks gebruikt, etc)
Evaluatiemoment in maart, met instemming in de MR.

We stemmen nu nog niet in, we kunnen dit via de mail accorderen. Dan kan het
zelfs voor het weekend geregeld zijn. Accorderen voor 1 jaar, zodat er volgend
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jaar opnieuw ingestemd moet worden.
Het plan op zich is goed, maar het is te vaag omschreven.
4. Schoolkosten + belegstuk (instemming OMR, LMR en advies PMR)
We hebben moeite met de agenda. De afdelingsleider zou langs moeten gaan bij
de docenten en mentoren die ermee werken. We stemmen in zodra er meer dan
60% van de docenten tevreden over is. Dan gaan we er nog één jaar mee door.
OMR en LMR stemmen wel in met de overige kosten.
5. Schoolgids + belegstuk (instemming OMR, LMR en advies PMR)
Hiermee stemmen we in, met inbegrip van de toevoegingen.
6. Schoolondersteuningsprofiel (deel zorgplan) ter instemming
Hiermee stemmen we in, met ingebrip van de toevoegingen.
7. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Er zijn geen gesprekken geweest met het OOP, maar Anders heeft toegezegd dat
dit zou gebeuren. Deze mensen worden doorverwezen naar hun leidinggevende.
8. Sluiting
Gerjo sluit de vergadering om 22:15u.
Actie

Voor
Wanneer

Door Wie

HR aanpassen
Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
om een cursus te volgen over de MR

01-10-2018
Volgende MR
vergadering

Gerjo
Gerjo/Edw
in
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Status
(Nieuw / loopt
/ gereed)
Loopt niet
Loopt

