Notulen MR vergadering
Datum: 19 November 2018
Tijd:

19.00 aanvang
19.15 Directie aanwezig tot sluiting
21.00 Sluiting

Aanwezig
Oudergeleding: Ralph Beijer, Monique Stadegaard
Personeelsgeleding: Marije de Vries (Antonius), Annemieke Kornblum (Antonius)
Irma Groen
Directie: Jeroen Hendriks
1.
Welkom
Ralph heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
Vaststellen agenda
Jeroen brengt een extra punt in m.b.t. studiemoment fysiek begeleiden leerlingen.
Wordt besproken bij punt 4.

2.

Notulen van 2 oktober 2018
Opmerking m.b.t. GMR: De Zeearend blijft vooralsnog vertegenwoordigd in de
PGMR van Fedra. (Termijn Thea is verlopen. Er is nog geen opvolger)
Notulen zijn vastgesteld.

3.

Actiepunten n.a.v. 2 oktober 2018
Jeroen: punt leerlingen betrekken bij nieuwsbrief is ondergebracht bij werkgroep
Ouderbetrokkenheid. Is gebeurd.
Ralph: actie m.b.t. de bomen bij de bungalow. (contact met de gemeente
Beverwijk) Is gebeurd. Gemeente komt met een reactie.

4.

Ingekomen stukken
Brochure MR; ‘50 tips voor de MR’, via Fedra ( als bijlage bij deze mail)
Jeroen geeft aan dat het team in het kader van werkdrukvermindering de wens
heeft om een training te volgen m.b.t. het fysiek begeleiden van leerlingen.
Jeroen zoekt naar een geschikt moment aangezien de studiedagen schooljaar
2018-2019 al met andere onderwerpen zijn ingericht.
Jeroen onderneemt hier actie op.

5.

Mededelingen
Ter informatie aangaande logopedie: een van de logopedisten heeft ontslag
genomen voor de uren die zij via Fedra werkt. Jeroen licht dit toe.
Er is nog steeds vacature ruimte voor de oudergeleding MR Antonius.
We spreken af om dit wederom te melden in de nieuwsbrieven van het IKC.

Advies

Inst.

6.

MR zaken
Informatief gedeelte vanuit directie
Onderwijsontwikkelingen, er komt een training voor het personeel methode
Topondernemers. Methode voor de zaakvakken; aardrijkskunde, geschiedenis,
natuur en techniek. Tevens is er een tweede studiedag geweest op 29 oktober
m.b.t. de methode Leefstijl t.b.v. de sociaal emotionele ontwikkeling van onze
leerlingen.
Schoolgids dient aangepast te worden op een aantal zaken. De intentie is een IKC
schoolgids op te stellen. De schoolgids volgt zodra deze voorhanden is om er
instemming op te geven. Tot die tijd blijft de huidige schoolgids van kracht.
Werving nieuwe IKC directeur, Jeroen informeert de MR. Jeroen zal de MR verder
meenemen in de wervingsprocedure zodra dit meer concreet wordt.
Huisvesting
Korte update: Er is geen nieuws m.b.t. nieuwbouw.
De begrote werkzaamheden bij de noodlokalen zijn afgerond.
Begroting IKC
De begroting IKC volgt zodra deze voorhanden is ter instemming van de MR.
Begroting MR gelden
Er is 1000,- in totaal begroot voor beiden MR ’s samen.
Het geld is bedoeld om o.a. het volgende te kunnen bekostigen;
-advies in winnen bij derden;
-scholingskosten;
-afsluitend etentje aan het eind van het schooljaar.
Projectplan IKC IJmond
Stand van zaken.
Er zijn reeds 2 overlegmomenten geweest IKC samen met partners CJG en SVW.
Overleg is toekomst gericht. Concrete uitwerking volgt.
Besteding middelen werkdruk vermindering
Stand van zaken. ( update november 2018)
IKC Beverwijk middelen zijn o.a. ingezet op extra uren vakleerkracht gym.
IKC IJmuiden zet de middelen in voor een vakleerkracht muziek (dient nog te
starten)
Actie Jeroen: inplannen evaluatiemoment in de jaarkalender met oog op effectief
inzetten middelen schooljaar 2019-2020
OPR (Passend onderwijs)
Stand van zaken. Geen info (periodieke nieuwsbrief) vanuit OPR.

7.

GMR zaken Fedra: Geen
GMR zaken Aloysius: Marije zou graag zien dat we als school ouders informeren
over de stand van zaken/ visie IKC over het landelijke leraren tekort. Vanuit het
platform GMR Antonius is het advies gekomen om dit in de schoolgids op te
nemen.

8.

Rondvraag:
Ralph ziet graag meer informatie naar ouders komen via de nieuwsbrief ( o.a.
voorstellen nieuw personeel en de informatie vanuit alle adviesgroepen.
Actie: Irma vraagt aan de nieuwe secretaresse om een stukje te schrijven waarin
zij zichzelf voorstelt. Irma vraagt aan de adviesgroep ouderbetrokkenheid of zij
stukjes m.b.t. de diverse adviesgroepen kan aanleveren om zo ouders te blijven
informeren.

Nieuwe datum: Dinsdag 12 februari 19.00-21.00

2017/ 2018
3e kwartaal 2017

4e kwartaal 2017

MR vergadering 2017- 2018: onderwerpen
Dinsdag 2 oktober 2018
19.00-20.30
Informatie vanuit directie
Huisvesting
Informatie m.b.t. methode Leefstijl
Projectplan IKC
Werkdruk vermindering; inzet middelden
OPR
GMR
Maandag 19 november 2018
19.00-20.30
Informatie vanuit directie
Huisvesting
Projectplan IKC
Actiepunten vorige vergadering
Begroting IKC
Begroting MR gelden

1e kwartaal 2018

Dinsdag 12 Februari 2019

19.00-21.00

Informatie vanuit directie (o.a. Methode
Topondernemers, werving nieuwe directeur,
schoolgids)
Projectplan IKC
Incident registratie (informatief)
Communicatieplan (informatief)
Projectplan IKC (informatief)
Huisvesting (informatief)
Vacatures MR: personeelsgeleding Zeearend, ouder
Antonius
April 2019
Schoolplan 2016-2020
Concept Formatie 2018-2019
Huisvesting, voortgang
Stand van zaken aanpak/ methode
(sociaal/emotioneel)
Projectplan, voortgang
2e kwartaal 2018

Mei 2019
Zorgplan SWV ( in schooljaar 2018/2019?)
Concept Formatie 2018-2019
Huisvesting, voortgang
Juni/ juli 2019
Schoolgids 2019-2020
MR 2019-2020, organisatie/ inhoudelijk
Scholingsbehoefte MR inventariseren?
Jaarplanning op orde?

