Notulen MR vergadering
7 oktober 2019
19.00 uur
Mka: Willemijn Akkermans - Brans en Grieke Kranenburg

1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering met het voorlezen van een tekst van Mevr.
Welmoed Vlieger.
2. Notulen vorige vergadering (3 juni 2019)
Geen op en aanmerkingen. Kan op de website worden gezet.
3. Info door directie: ter bespreking:
- jaarplan; Het jaarplan wordt uitgelegd aan de aanwezigen. Er vindt instemming
plaats door de aanwezige MR leden.
- volverklaring; Er is een besluit genomen over het aantal leerlingen in de klassen.
Wel met in acht neming dat een leerling na aanmelding binnen zes weken een plaats
aangeboden moet krijgen binnen het samenwerkingsverband.
- risico inventarisatie Arbo; Janet Elgersma gaat als hoofd BHV de uitslag van de
risico inventarisatie (plan van aanpak) inventariseren en uitwerken. De quickscan is
door 61 % ingevuld. Jammer dat het percentage niet hoger is om een completer
beeld te krijgen. De QuickScan is goed ontvangen door de MR leden.
- concept schoolplan; In het schoolplan draait het om het volgende: Wat zijn de
ambities, hoe ga je je dat waarmaken, kwaliteitsborging (Borgingkalender)
Mededelingen:
- Borgingkalender; De borgingkalender komt iedere keer op de agenda van het
MT. Het kan ook zijn dat documenten gedelegeerd worden naar andere
vergaderingen ( bijv. zorgoverleg).
De MR mag inzake advies geven.
- eduMaps; edumaps is in ontwikkeling. De OPP ’s zijn deze keer voortgekomen uit
edumaps. Integreren van het groepsplan wil nog niet.
Als opmerking is er dat er nog gekeken moet worden naar het uiterlijk van het
document (voorblad). Het Logo van de Wingerd mag niet ontbreken. Er is een
commissie die zich hier mee bezig houdt
- werkgroepen; er zijn twee nieuwe werkgroepen: a) identiteit – hoe gaan we de
christelijke identiteit handen en voeten geven. Deze werkgroep draait inmiddels
en zal einde schooljaar besluiten nemen. B) werktijden en formatie – Hilda heeft
zich aangemeld als derde lid.
-

-

Schoolplein; de renovatie gaat van start met de herfstvakantie en duurt drie
weken. Er moet een tijdelijke opvang komen voor de leerlingen in de pauzes.

4. Ouders; er is een folder aangereikt door een ouder. www.binnenbeeld .nl
5. MR cursus; er is een mogelijkheid om een MR cursus te volgen door de leden.
6. Invallersprobleem; dit blijft een aandachtspunt
7. Nieuwe vergaderdata: 9 december 2019. 2 maart 2020, 20 april 2020, 8 juni 2020, 29
juni 2020
8. Actielijst 2019 – 2020; zoals beschreven
9. GMR; geen nieuws deze keer
10. Ingekomen stukken; er zijn tijdschriften uitgedeeld ter inzage (Henny, Hilda en Petra)
11. Rondvraag; geen vragen
HdP

