Notulen MR vergadering Archipelschool, gemaakt door Paula
Datum:19-06-2014
Aanwezig: Kristel, Paula, Jolanda, Margo, Pieter-Jan
Afmeldingen: Irvin, Jiska
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Notulen vorige vergadering
Notulen worden goedgekeurd en worden op de website gezet. Wel is er een
opmerking erop te letten dat ze niet te bondig worden. Ze moeten ook voor
een buitenstaander te begrijpen zijn.

3.

Mededelingen MR, binnengekomen post
De post is algemene informatie, geen verdere actie of besluiten nodig.

4.

Mededelingen directie
- groene schoolplein
We zijn uitgeloot bij Jantje Beton om in aanmerking te komen voor subsidie.
Op 23 juni overlegt de werkgroep hoe ze het gat van € 50.000,- kunnen
dichten.
- visitatierapport
Op 23 april is er een commissie op visite geweest die heeft gekeken naar het
pedagogisch klimaat en de zelfstandige rol van de leerlingen. Daar is een
rapport over gemaakt. Dit rapport is ter informatie aan de MR toegezonden en
de Mr heeft er kennis van genomen.
- jubileumjaar 2015 (100 jarig bestaan)
Het tijdstip van het feest gaat vastgesteld worden in het team.
- Opbrengsten leerresultaten
Deze zijn ter informatie toegezonden en de MR vindt het goed te horen hoe
het team de leerpunten eruit haalt. De MR stelt voor om halfjaarlijks de
resultaten te bespreken.

5.

Jaarplan 2014-2015
Pieter-Jan licht kort het jaarplan toe, het is een inventarisatie van wat er
allemaal loopt. De school heeft een visie en werkt momenteel aan 8
onderwerpen. Er volgt een korte discussie over elk onderwerp, wat is er al
gebeurd en wat gaan we nog doen?
Het team heeft het plan al besproken en het wordt gedragen door het team.
MR zou nog een negende onderwerp willen toevoegen n.a.v. het
visitatierapport waarin staat dat het team de ontwikkeling en ambitie van
kinderen een impuls moet geven. Het team moet doelen vinden om hiermee
aan de slag te gaan.
Besluit: MR stemt in met het jaarplan 2014-2015.

6.

Formatieplan 2014-2015
Pieter-Jan licht het formatieplan 2014-2015 kort toe. Een leerkracht is nog aan
het re-integreren.

Besluit: MR stemt in met het Formatieplan 2014-2015.
7.

Normjaartaak
Deze is al een keer besproken maar er zijn een paar wijzigingen. Er zijn een
aantal taken bijgekomen en er zijn uren veranderd. Pieter-Jan licht het nieuwe
voorstel toe.
Besluit: MR stemt in met voorstel normjaartaak.

8.

Schoolkalender 2014-2015
De gids kent op hoofdlijnen dezelfde opzet als vorig jaar. Wel komt er meer
informatie in terug dan afgelopen jaar. De inhoud van de schoolgids is in een
vergevorderd stadium. Een aantal dingen zijn veranderd zoals het zelfstandig
werken, de aanmeldleeftijd, het wennen, cultuur, MRT en namen van mensen
die gekomen of vertrokken zijn.
Besluit: MR stemt in met de schoolgids 2014-2015.

9.

Wvttk
Margo deelt mee dat dit haar laatste MR-vergadering is geweest, haar
taakuren gaan komend jaar anders ingezet worden.
Vraag: loopt mijn schoolinfo? Hier wordt nog op terug gekomen in een
volgende vergadering.

10. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

