Notulen MR vergadering
Datum: 02-07-2018
Tijd: 16.00 Aanvang
18.00 Sluiting

Aanwezig
Oudergeleding: Ralph Beijer
Personeelsgeleding: Marian Kloes, Marije de Vries, Irma Groen
Directie: Danielle de Beer

Advies

Inst.

Afwezig
Monique Stadegaard (oudergeleding)

1.

Welkom en mededelingen
Ralph heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
Vaststellen agenda
- het onderdeel Zorgplan 2018/2019 (onderdeel 5) is niet van toepassing.
- extra: wijziging functiebouwhuis (onderdeel 4)
- extra: taakbeleid Antonius (onderdeel 4)

2.

Notulen van 11 juni 2018
Aanvulling. Instemming met het nieuwe waterbeleid betreft locatie Beverwijk, zowel
Zeearend als Antonius.

3.

Acties n.a.v. 2 juli
- Danielle: mailt jaarplanner: aanvulling verplichte studiedagen voor het
team.
- Irma: concept jaaragenda MR 2018/2019 Afstemmen met locatie IJmuiden
(Marije/Annemieke) Graag nog terugkoppeling vanuit Antonius.
- Danielle: team informeren m.b.t. bijdrage leerlingen a/d nieuwsbrief (zie
punt 4. Schoolkrant) Nog niet gedaan. Volgt in september.
- Irma: neemt contact op met Jos m.b.t. de website (onderdeel ‘ouders/MR')
Nu jaarverslag bijlage nieuwsbrief. In september de website up to date
maken.

4.

Ingekomen stukken:
Functiebouwhuis wijziging, er komt een nieuwe functie bij. De functie van leraarondersteuner. In het nieuwe schooljaar komt dit punt terug. De PMR heeft hierbij
instemmingsrecht.
Taakbeleid Antonius. Er zijn vragen over de inhoud en opmerkingen over de
opbouw. Marije, Annemieke hebben hierover contact met Danielle voordat er wordt
ingestemd.

5.

MR zaken (informatie, advies, instemming)

Schoolgids 2018-2019
Danielle bedankt de leden voor de op en aanmerkingen m.b.t. schoolgids 2017-

MR

2018. Er wordt gewerkt aan schoolgids 2018-2019. Deze volgt per mail.
Inzage in uitgaven
Ouderbijdrage/ schoolreisgeld.
Dit is geen onderdeel voor de MR om te bespreken maar voor de OR.
Evaluatie schoolreis (Circus Tadaaa!)
Dit is geen onderdeel voor de MR om te bespreken maar voor de werkgroep
schoolreis. Wel is de dag overwegend positief ontvangen, met name door de
leerlingen. Evaluatiepunten worden meegenomen naar de volgende keer.

PMR

Huisvesting (update)
M.b.t. de noodlokalen betreurt Daniëlle het dat er eerst een artikel in de krant stond
voordat de ouders/verzorgergs zijn geïnformeerd. Dit was namelijk niet de afspraak
met de gemeente. Inmiddels is dit hersteld. De MR adviseert dergelijke
onderwerpen ook een plek te geven in de nieuwsbrief.
Werkdruk vermindering (update)
De PMR stemt in met het proces van de mogelijkheden tot werkdrukvermindering.
Jaarplanner 2018/2019
De MR stemt in met de jaarplanner
MR 2018/2019 (rollen)
Ralph houdt de rol van voorzitter. Irma houdt de rol van secretaris.
Gezien het feit dan de jaaragenda van de Zeearend en Antonius (bijna geheel)
overeenkomt en omdat we dezelfde directeur hebben zullen de MR vergaderingen
gezamenlijk plaats vinden met ouders/ personeel van Antonius Beverwijk en
IJmuiden.
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PMR
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Scholingsbehoefte MR (inventariseren)
De gebruikelijke training die Fedra aanbiedt wordt gewaardeerd. Deze willen we
weer bezoeken.
Formatie 2018/2019
Danielle vertelt hoe de groepsindeling eruit ziet. (nog los van de specifieke
leerkracht) Danielle licht toe dat de MR geen advies/ instemming hierop heeft
omdat via de GMR van Fedra instemming is gegeven op het functiebouwhuis. Als
PMR vinden we het belangrijk om betrokken te zijn bij de keuzes die er gemaakt
worden aangaande de te vormen groepen, en uren personeel.
Schoolplan 2016 – 2020
Dit plan is geldig tot 2020 en wordt alleen geagendeerd indien er een
voorgenomen wijziging is.
Zorgplan 2018/2019
Niet besproken (zie vaststellen agenda)
Waterbeleid (reactie De Boekanier)
Is besproken bij punt 2. Notulen van 11 juni 2018.
Jaarverslag MR 2017/2018
We hebben geen op of aanmerkingen. Het verslag wordt meegestuurd als bijlage
bij de laatste nieuwsbrief.

Jaaragenda MR 2018/2019 (bijgesloten)
We wachten de reactie van Antonius af. Deze reactie volgt voor de vakantie.
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7.

GMR zaken
-

8.

Rondvraag
Stuk OPR m.b.t. passend onderwijs, graag meesturen met nieuwsbrief ter
informatie voor ouders/verzorgers en collega’s.
Ingestemd met
Jaarplanner vrije dagen leerlingen
Waterbeleid Zeearend en Antonius locatie Beverwijk

2018/ 2019
e
3 kwartaal 2017

MR vergadering 2018- 2019: onderwerpen
2 Oktober 2018

e

November
*actiepunten vorige vergadering
*Training MR ( bevindingen)
*Verandering schoolplan ( toelichting)
*Uitslagen OTO ( ouder tevredenheidsonderzoek)
*Begroting MR gelden

e

Januari
School ondersteuningsprofiel ( advies)
schoolplan (instemming)
Functiebouwwerk (instemming personeel)

4 kwartaal 2017

1 kwartaal 2018

februari
Incident registratie (informatief)
Communicatieplan (informatief)
Projectplan IKC (informatief)
Huisvesting (informatief)
Maart / april
Schoolplan 2016-2020
(uitgesteld)
Concept Formatie 2018-2019 (uitgesteld)
Huisvesting, voortgang
Stand van zaken implementatie methode Leefstijl
(sociaal/emotioneel)
Projectplan, voortgang
e

2 kwartaal 2018

Mei / Juni
Concept Formatie 2019-2020
Schoolgids 2019-2020
Jaarplanner 2019-2020
Scholingsbehoefte MR inventariseren?

