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De vergaderingen:
De MR heeft in schooljaar 2018-2019 zes keer met elkaar vergaderd. Dit is inclusief een afsluitende
bijeenkomst met de OR. Tijdens deze vergaderingen zijn verschillende zaken besproken. Vergaderingen
starten om 19.30 uur en eindigen uiterlijk om 21.30 uur. Er zijn ook zaken besproken waarna nadere acties
ondernomen moesten worden. Deze zijn afgehandeld door de MR buiten de vergaderingen om.
OR:
• Communicatie tussen beide raden blijft belangrijk. De notulen van MR en OR worden wederzijds
uitgewisseld.
• Na afloop van de laatste vergadering van het schooljaar hebben de MR en OR het seizoenafgesloten
met een hapje en een drankje.

GMR:
Arjan Koldewe vertegenwoordigt de Schaapskooi in de GMR. Dit jaar de volgende mededelingen:
Iedere vergadering heeft Arjan de notulen van de afgelopen GMR vergadering toegelicht.
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Vanuit teamvergaderingen/directieoverleg:
Items die vanuit de vergaderingen aangekaart zijn binnen de MR zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Er is ingestemd met het schoolverslag.
Diverse stakingen waaraan wel/niet is deelgenomen.
Ziekte/verlof binnen het team.
PLG.
Auditrapport.
Het Strategisch Beleidsplan.
Formatie.

Overige zaken:
•
•
•
•
•
•
•

Overgang naar continurooster. Met ingang van het schooljaar 2019/2020 hanteert De Schaapskooi
een continurooster.
Activiteitenplan.
Parro. (vervangt klasbord)
Jaarplanning.
Schoolplan is besproken en goedgekeurd.
Peiling van aantal lln op 1 oktober.
Formatieplan 2018-2019:
- De MR heeft ingestemd, en complimenteert de directie en het team;
- Er komen 8 lesgroepen;
- Er komt 1 combinatieklas groep 1 en 2
- Ouders zijn in de gelegenheid gesteld met het team te spreken over de formatie en
klassenindelingen.
- De MR heeft meegedacht in een evenwichtige verdeling van de leerkrachten over de groepen
door aan te geven welke groepen prioriteit zouden moeten hebben bij het toedelen van de
leerkrachten. Daarbij is gelet op vastigheid voor de groep en kwaliteit.

Najaar 2019
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