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Ingekomen stukken
-

Info-MR

Ontwikkeling klankbordgroep ouders
Tijs heeft contact gehad met de voorzitter van de MR van het Rendal.
Zij doen dat 3x per jaar; om de MR-vergadering
Per klas 1 of 2 ouders; doel om informatie van ouders te krijgen en ouders te betrekken bij de MR.
Wat speelt er in de klas? Bijvoorbeeld als zaken binnen meerdere klassen spelen wordt dit
teruggekoppeld naar de MR of naar de OR. We gaan op zoek naar een manier waarop we dit
kunnen gaan vormgeven. Enkele voorbeelden zijn:
St. Jozef en de Vonder: ouder-café (Evelien vraagt na)
Deken van Hout: ouderpanel (Anke vraagt na)
Paula: vraag het aanstaande maandag na bij de GMR
Bonifatius: Tijs vraagt dit na
We zetten dit op de agenda voor de volgende vergadering.
MR-start-avond
Deze avond is als positief ervaren door de MR-leden. Het heeft meer verheldering gegeven over
o.a. de rechten van de MR.
Open dag
Tijs en Evelien zijn aanwezig bij de Open dag. Zij lopen rond en zullen ouders aanspreken.

Verdeling van directietaken
Anke is ten opzichte van vorig jaar 1 dag minder aanwezig op Leerrijk. Er zijn minder MT-uren dit
jaar beschikbaar voor Leerrijk. Dit is geïnvesteerd in de groepen. Vanaf 1 februari wordt er
aandacht besteed aan begroting en formatie. 15 maart laten we dit terugkomen op de agenda.
Als advies geven we mee dat de waarnemend directeur kenbaar gemaakt dient te worden aan alle
ouders. De kleutergroepen zijn op het moment zeer groot.
Er is een handvaardigheidsjuf aangesteld voor groep 3 t/m 8 bij Leerrijk. Dit is budgettair-neutraal.
Anke gaat navragen bij Prodas wat de voor-en nadelen zijn voor het gebruiken van de reserve op
de begroting voor het oplossen van het probleem van de grote kleuterklassen. Anke sluit dit via
mail kort met de MR.
Scholingsbeleid
Beleid is niet gewijzigd.
Personeelsbeleid
Gesprekkencyclus ‘samen-ontwikkelen’. Een aantal zaken zijn nog niet van de grond gekomen. Dit
heeft vooral te maken met prioritering van tijd. Iedereen heeft een functioneringsgesprek gehad.
Rondvraag
- Nationale voorleesontbijt: op dinsdag 26 januari
- Schoolondersteuningsprofiel: op de agenda zetten voor de vergadering in juli 2016
- Veranderingen overblijven: leraren surveilleren met een vaste groep ouders. De ouderbijdrage
blijft hetzelfde. Dit heeft ook impact op de pauze van de leerkrachten; inleveren van pauze. De MR
stemt toe.
-We zien de Triangel-samenwerking steeds vaker terugkomen. Bijvoorbeeld nu ook in de
aankondiging van de Open Dag. Waarom wordt hiervoor gekozen? De belangrijkste reden is
efficiënt werken.
Volgende vergadering is 15 maart.

