ACTIE- en BESLUITENLIJST
Medezeggenschapsvergadering bs
Karel de Grote
MR vergadering
Datum
Aanwezig

Afwezig
Notulist

: 9 september 2019
: Emile (voorzitter), Silvi, Ruben (aanwezig bij start), Reinier, Aysen, Aida,
Madeleine
:
: Berry

Onderwerp/
bespreekpunten

Afspraken

1. Welkom

MR vergadering wordt
geopend door Emile.

Actie/Wie doet wat?

Nieuwe MR leden Berry en
Madeleine worden
voorgesteld.
2. Vaststellen notulen 20-052019
3. Toelichting
schoolplan/tevredenheidslijst

Geen op-of aanmerkingen.
Ruben licht resultaten van 4
verschillende
tevredenheidslijsten toe.
Beleidsterrein(en) met
hoogste scores, kansen en
onvoldoendes zijn hierbij
besproken voor de 4 lijsten die
onderverdeeld zijn in,
leerlingen van de groepen 3 &
4, leerlingen van groepen 5
t/m 8, ouders en personeel.
Er zijn géén beleidsterreinen
die onvoldoende scoren. Wél
zijn kansen naar voren
gekomen. Dit gezien door
ouders, personeel en
leerlingen.
Wat in de toekomst ‘rood’ uit
deze vragenlijsten naar voren
komt, wordt in MR besproken.
Mogelijk kan dit door de
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Emile plaatst deze op
website.

werkgroep PR mede worden
opgepakt.
4. Document doubleren en
versnellen

5. Mededelingen
• Start schooljaar

•

•

•

Afwezigheid Silvi

•

Nieuwe directeur SKPO

•

App & website

•

Document is nog niet af. Komt
op later moment in MR terug.
Eind schooljaar is verwachting
dat dit document klaar is.
Rustige opstart
gemaakt. Geen zieken
bij personeel bij start
schooljaar.
Silvi geeft aan dat ze
zelf 2 weken afwezig is
geweest i.v.m.
overlijden van haar
vader. Vandaag, 9-92019 is Silvi weer
aanwezig.

•

Bij SKPO is nieuw lid
aan het college van
bestuur (bovenschools
directeur) toegevoegd.
Per 1 september j.l. is
Ingrid gestart.

•

Emile gaat in overleg
met Ruben kijken naar
koppeling website-app
&
gebruiksvriendelijkheid.

Ouderbijdrage
•

6. Kernpunten MR

Ouderbijdrage wordt dit
jaar niet verhoogd.
Prijs is hetzelfde als
vorig schooljaar.
Streven naar 100%
ouderbijdrage. Korting
voor snelle betalers.
Landelijk en binnen SKPO zijn Emile stuurt allen dit
er afspraken over kernpunten
document per mail in
MR.
pdf formaat toe.
Reinier heeft per mail een 2tal vragen ingebracht:
Waar gaan we ons als MR het
komend schooljaar op richten?
Wanneer komen er
documenten waar wij als MR
advies over mogen/moeten
geven, of instemmingsrecht
hebben. Is hier een planning
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Emile en Silvi gaan
aan de slag met een
planningsdocument.
Dit document wordt
MR-leden een week
vóór de komende MR

voor? Zodat dit transparanter
wordt.

bijeenkomst
toegestuurd.

Silvi benoemt dat MR-leden
(ouders) vragen over
instemming en advies ten alle
tijde kunnen inbrengen.

7. Document PO/VO

Komt volgende keer op de
agenda. Wordt tijdig door Silvi
verstrekt aan MR leden.

8. Rondvraag

Vraag vanuit Reinier over
vergaderdata.
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Emile en Silvi buigen
zich hier over.
Komende MR
vergadering komen
we hier op terug.

