Notulen MR vergadering Archipelschool
Datum:08-05-2014
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: koffieruimte Archipelschool
Aanwezig: Irvin, Jolanda, Kristel, Paula, Margo, Pieter-Jan
Afmeldingen: Jiska

1.

Agendapunten
Opening en vaststelling agenda

2.

Notulen 6 maart 2014 goed gekeurd.

3.

Mededelingen MR
Irvin en Margo gaan naar GMR avond op 22 mei over “verzuim de baas.”
Mededelingen directie
Er komt een nieuw schoolplan voor 2015-2019 waarin de visie van de school te
herkennen moet zijn en de leerkrachten meer inbreng krijgen.
P.J. verantwoordt zich naar het bestuur op 5 gebieden, dit wil hij ook in oktober in de
MR inbrengen ter informatie. Deze gebieden zijn: Leerlingaantallen, opbrengsten,
financiën, ziekteverzuim en personeel.
Op 24 april zijn 2 schooldirecteuren en een adviseur op collegiale visitatie geweest.
Zij maken een verslag over hun bevindingen dat in het team besproken zal worden.
Dit rapport wordt meegenomen in eventueel te nemen stappen.
Sponsorgelden Schoolkalender.
Wanneer er geld middels sponsoren wordt binnen gehaald heeft de MR
instemmingsrecht. Het wordt goedgekeurd dat er meer sponsors gezocht worden
onder voorwaarde dat P.J. meekijkt en dat de sponsoren passen binnen het beeld
dat de school wil uitstralen.
Jaarplanning 2014-2015
Nog in te plannen: het 125 jarige bestaan in 2015 en de OR vergaderingen.
Verder goedgekeurd.
Groene Schoolplein
Informatieavond is geweest met aantal leerkrachten en buurtbewoners. Ook Jan van
Schaik (ontwerper) was hierbij aanwezig. De bankjes en de vijver zijn nog
discutabel. Er moet een groot bedrag bijeengebracht worden. Ook de leerlingen
zullen hierbij betrokken worden.
De gemeente wordt benaderd om hen mee te nemen in de plannen en ook daar
vandaan geld te kunnen genereren.
Het blog van de ontwikkeling van het schoolplein is te volgen en kan je vinden via de
website van school!
Voorstel verkleinen MR in het nieuwe schooljaar.
Op dit moment zitten 3 leerkrachten in de MR. Dat is een behoorlijke taakbelasting
voor een kleine school als de Archipelschool. Vanuit de directie wordt het voorstel
gedaan om niet 3 maar 2 leerkrachten plaats te laten nemen in de MR. Dit voorstel
wordt goedgekeurd.
Bij langdurige ziekte wordt een vervanger ingezet uit het team.
De oudergeleding blijft 3, waarvan een ouder niet stemgerechtigd is.
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Irvin is dat voor het nieuwe schooljaar.
Agenda vergadering 19 juni:
Jaarplan 2014-2015
Formatie
Normjaartaak
Schoolgids
Mr vergaderschema 2014-2015
Deze wordt goedgekeurd en zal in de jaarkalender te vinden zijn.
Wvttk
- mijn schoolinfo loopt nog niet soepel. Er zijn ouders die bezwaar hebben tegen het
invoeren van het sofinummer. Het systeem is nog een pilot, er wordt nog niets
betaald.
Er komt een evaluatiemoment vanuit DHS.
Rondvraag en afsluiting

