Notulen MR vergadering
Datum: 03-04-2018
Tijd:

19.15 uur voor vergaderen
19.30 Thea (GMR) aanwezig
19.45 Nicole aanwezig
20.45 uur Sluiting

Aanwezig
Oudergeleding: Ralph (vz.), Monique
Personeelsgeleding: Marian, Irma (sec.)
Directie: Nicole
1.

Welkom
Ralph heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Vaststellen agenda
Bij punt 4 ingekomen stukken wordt het medewerkers- en
oudertevredenheidsonderzoek toegevoegd plus de zwemles

2.

Notulen van februari 2018
Vastgesteld

3.

Actiepunten n.a.v. feb ‘18
Nicole informeert MR stand van zaken sollicitatie nieuwe directeur:
Nicole geeft aan dat er 2 (interne) kandidaten zijn.
Nicole zorgt ervoor dat het team geïnformeerd is m.b.t. registeren van incidenten.

4.

Ingekomen stukken
Medewerkers- en Oudertevredenheidsonderzoek
Thea (GMR) geeft aan dat het uitslag tevredenheidonderzoek personeel niet
gedeeld met is in het team. Nicole licht toe wat de reden hiervan is.
Zwemles
Dit start weer per 6 april. Er ligt nu een protocol waarbij alle partijen het met elkaar
eens zijn over veiligheid en verantwoordelijkheid. Nicole stemt met betrokken
leerkrachten de praktische uitvoering van de zwemles af.

5.

Mededelingen
Logopedie
Nicole licht toe dat het DGO heeft geconcludeerd dat een besluit over het
voornemen om de functie van logopedie op te heffen niet los kan worden gezien
van de IKC ontwikkeling als geheel. Dit betekent dat er op dit moment niets
verandert. Een nieuw overleg met het DGO m.b.t. dit besluit maar dan rekening
houdend met de het IKC als geheel is gepland in mei a.s.

Advies

Inst.

6.

MR zaken
Schoolplan 2016-2020 (
Dit wordt vooruit geschoven gezien de ontwikkelingen binnen het IKC.
Concept Formatie 2018/2019
Nicole heeft nog geen concept formatie. Er vindt eerst een overleg plaatst m.b.t. de
mate van de samenwerking. (Openbaar primair onderwijs IJmond) Zodat er
duidelijk is met hoeveel groepen de Zeearend start schooljaar 2018/2019.
Huisvesting, voortgang
Nicole licht toe dat er nieuwe leerlingen bijkomen en het IKC beperkt is in zijn
ruimte. Met de gemeente Beverwijk is hierover al geruime tijd contact in het kader
van gedeelde verantwoordelijkheid. Voor de korte termijn is gekozen voor een
aanvraag van 5 noodlokalen.
Aanschaf methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
Marian licht toe dat de werkgroep Gedrag binnenkort een afspraak heeft met een
externe om af te stemmen welke methode het beste past bij het schoolplan van het
IKC.
Projectplan IKC IJmond
Op 20 april is er een bestuurlijke dag waar over de bestuurlijke samenwerking
wordt gesproken.

7.

GMR zaken Thea sluit aan om 19.30 -19.50
Doel: kennis maken en afstemmen, wanneer is afstemming MR/ GMR wenselijk.
De MR van de Zeearend heeft een andere rol t.o.v. de GMR m.b.t. een snellere
route m.b.t. besluiten IKC. Andere scholen van Fedra voelen zich echter ook
betrokken bij het de Zeearend in het kader van SBO plaatsingen.

Het is daarom goed elkaar actief te blijven informeren door stil te staan bij hetgeen
wordt besproken in zowel de MR als GMR. Hiertoe wordt het volgende
afgesproken:
- De MR mailt de notulen aan Thea.
- De MR nodigt Thea uit bij punten indien dit toegevoegde waarde heeft.
- Marian en Irma zullen de notulen van de MR agenderen op de (team)vergadering.
Handboek MR/GMR is binnenkort beschikbaar.
Invulling MR/GMR avond; Thea vraagt om mee te denken over een onderwerp.
Ideeën kunnen we aandragen tot woe 11 april. Bestaande ideeën; evaluatie huidig
rooster (5 gelijke dagen model), evaluatie TSO.

8.

Rondvraag
Monique: de terugplaatsing naar het regulier onderwijs, hoe geven PO en VO dit
vorm.
Ralph sluit te vergadering. Volgende vergadering: 28 mei, 19.30 uur.

2017/ 2018

MR vergadering 2017- 2018: onderwerpen

3e kwartaal 2017
4e kwartaal 2017

November
*actiepunten vorige vergadering
*Vaststelling MR jaarverslag 2016-2017
*Schoolreis (verandering)
*Training MR ( bevindingen)
*Verandering school ondersteuningsprofiel;
(toelichting, komt terug)
*Verandering schoolplan ( toelichting)
*Uitslagen OTO ( ouder tevredenheidsonderzoek)
*Begroting MR gelden

1e kwartaal 2018

Januari extra vergadering
Doel: vormen van een mening m.b.t. instemming op
de wijziging in het schoolplan
Januari
School ondersteuningsprofiel ( advies)
schoolplan (instemming)
Functiebouwwerk (instemming personeel)
6 februari
Incident registratie (informatief)
Communicatieplan ( informatief)
Projectplan IKC (informatief)
Huisvesting (informatief)

26 Maart wordt 3 april
Schoolplan 2016-2020
(uitgesteld)
Concept Formatie 2018-2019
Huisvesting, voortgang
Stand van zaken aanpak/ methode
(sociaal/emotioneel)
Projectplan, voortgang
2e kwartaal 2018

28 mei 2018
Schoolgids 2018– 2019 ( advies/ instemming)
Formatie 2018-2019?
Inzage in uitgaven ouderbijdrage/ schoolreisgeld
Zorgplan SWV
Concept Formatie 2018-2019
Huisvesting, voortgang
2 juli 2018
MR 2018-2019, organisatie/ inhoudelijk
Evaluatie nieuwe aanpak schoolreis?
Scholingsbehoefte MR inventariseren?
Jaarplanning op orde?

