5MW MR vergadering 25 september 2018

Aanwezig: Felix (voorzitter), Janet, Roos, Lucie (notulen), Susan, Lara, Hanneke
Vanaf 20:30 - Frank Zopfi en Piet Wagenmakers (Staij)
19:30 opening
Felix - turbulent einde vorig schooljaar. Nu nieuwe interim directeur.
Voorstelronde:
Susan - IB van de bovenbouw, vierde jaar op de 5MW. In verschillende MR en GMR
gezeten. Afgelopen jaren in de ondersteuningsplanraad gezeten, veel geleerd over middelen
voor passend onderwijs.
Lara - groep 3/4C. Acht jaar aan de school verbonden. Helemaal nieuw in de MR.
Janet - ouder van nog 1 kind in groep 8.
Lucie - kind in groep 3 - 2e jaar in MR
Roos - juf van groep 3/4
Hanneke - groep 1/2.
Felix - nog 1 jaar in de MR.
Stemming: Lucie is nieuwe voorzitter van de MR voor schooljaar 2018-2019.
Actielijst:
● Verkiezing nieuwe ouderleden. —> Janet.
● Volgende MR vergadering: 18 oktober
● Jaarvergadering MR/OR: 15 november
○ Roos, Susan, Hanneke voor de spreker.
○ Felix voor agenda
● GMR - Janet zal email uitsturen
● ICT agenderen - Lucie
●
●

STAIJ zal op meer onderdelen gaan controleren.
De MR zal ook de controlerende rol strakker gaan uitvoeren.
○ Felix en/of Hanneke regelen een cursus als de nieuwe mensen er zijn

Plan van aanpak Frank
Goed ontvangen
Missen in het plan van aanpak
● Zorgstructuur
● Taal doe kast - taal methode voor montessori
WVTTK
- Interim docenten: een daarvan blijft maar een half jaar, de anderen kunnen een jaar blijven
als werving niets oplevert.
- Klopt het dat er enorme wachtlijst is voor kinderen die willen zij-instromen? In de lagere
groepen wel.
- Lucie en Frank gaan de agenda/planning van de MR voor het komend jaar bespreken.
- MR zal de memo die naar het personeel gaat ook ontvangen.
- Continue rooster: moet dat op de lijst met ontwikkelpunten?

- Hoeveel voorbereiding heb je nodig om naar drie jaren groepen te gaan?

