Medezeggenschapsraad (MR) Kiezel en Kei
ONDERWIJSPR1MAIR
Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard , Oudewater & Montfoort

Notulen MR vergadering
Vergaderingsdatum
Aanvang
Status
Aanwezigen
Afwezig

: 2019-02-19
: 18.30 uur
: Goedgekeurd
: Wilko, Clemens, Paulienke, Bianca, Thijs,
Marleen, Connie en Sanne.
: m.k.a. Mik

Punt
1.

Opening en vaststellen agenda:
De agenda is vastgesteld. Er is besloten de agenda te volgen. De MR en enkele
ouders worden welkom geheten. Na de presentatie van het onderzoek is er voor de
aanwezige ouders, wanneer wenselijk, een moment om te kunnen reageren op de
uitkomst van het onderzoek.

2.

Mededelingen directie:
Wilko presenteert de uitkomst van het onderzoek. Het onderzoek mag worden
ingezien, maar is vertrouwelijk.
Joost wordt door Thijs voorgesteld, na een vraag van een ouder om toe te lichten
wie hij is. Joost is een jurist van VOO, die de MR heeft begeleid in onze rechten en
plichten betreffende het proces van verandering van directie op Kiezel en Kei.

3.

Notulen 6-11 en 12-12:
Notulen 6-11
Punt 4 over de schoolapp. Deze vraag ligt bij Concepts (de ontwikkelaar van de
app). Wilko zal nog navragen of hier iets is uitgekomen. De app wordt niet meer
gebruikt.
GMR, Mik neemt om persoonlijke omstandigheden geen zitting in de GMR. Thijs
heeft contact gehad met de GMR of rouleren mogelijk is. Mag wel, maar dan
hebben we geen stemrecht. Ieder MR-lid is altijd welkom. Is het optie om een
leerkracht te vragen wie nog uren heeft en niet in de MR zit? Dit gaan we navragen
(is een actiepunt).
Notulen 12/12
Geen opmerkingen, vastgesteld.
Beide notulen komen op de webiste.
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4.

Jaarverslag2017-2018:
Het jaarverslag is gedeeld en wordt besproken.
In het vervolg worden de besproken punten onderaan benoemt met daarbij in
welke notulen deze punten besproken zijn. Dan kunnen ze gemakkelijk worden
nagelezen. Dit wordt verwerkt in de jaarverslagen vanaf volgend schooljaar.

5.

Rondvraag
Op de agenda voor de volgende vergadering: aanbevelingen/actiepunten vanuit het
onderzoek. Op de volgende vergadering bespreken wat we met deze aanbevelingen
en actiepunten gaan doen.

6.

Ingekomen post
Geen

7. Kletskeien MR mededelingen
De agenda wordt vanaf nu via de kletskeien gedeeld voor een vergadering.
De notulen komen na goedkeuring op de website te staan.
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