Notulen MR vergadering
Maandag 29 juni 16:30 tot 18:00
Stiltelokaal op de Archipelschool
Aanwezig: Graciëlla, Mariëlle, Maarten, Ira en Annemarie. Toehoorders: Irvin en Kristel

-Jaarkalender 2020-2021
MR is het eens met de urenberekening en akkoord met de voorgestelde studie- en
margedagen, met 2 opmerkingen. De margedag 31 augustus verandert in 2 september. Er
moet er nog een besluit door de directeur/team worden genomen over een planning van
een studiedag op 1 maart of op 19 februari. De MR geeft op beide keuzes haar akkoord.
-Schoolgids (2020-2021)
De schoolgids wordt besproken en wijzigingen in samenspraak aangebracht waar nodig.
-Vacature directeur - BAC (update - voor MR en ouders)
Helaas heeft de eerste ronde (twee kandidaten) van werving geen geschikte kandidaat
opgeleverd. Op dit moment is een tweede ronde gaande, waarin zich hopelijk wel een
geschikte kandidaat bevindt.
-Formatie
Maarten presenteert de formatie. Deze is bijna rond en levert geen reden tot bezorgdheid.
-Pedagogisch klimaat op school
Maarten doet verslag van een recent teamoverleg waarin het pedagogisch klimaat op de
Archipelschool is besproken. Uitgangspunt is dat alle kinderen zich veilig moeten voelen op
school. Het team heeft besproken en herbevestigd naar elkaar toe dat kinderen bij het
maken van een fout fysiek geen aanraking krijgen.
-Verkiezingen MR
Het was heel positief om te zien dat er 5 enthousiaste kandidaten waren voor de nieuwe
MR. Hierdoor zijn er verkiezingen georganiseerd. Rogier Paans en Janna Pot worden de
nieuwe MR leden. De zittende MR leden zullen de overdracht doen naar de nieuwe leden.
-Wat mee te geven aan de toekomstige MR
Zowel de huidige als de vorige MR leden bespraken op basis van een aantal gebeurtenissen,
welke lessen geleerd zijn in het verleden ten aanzien van de MR.
Hieruit kwamen naar voren:
 Het belang van duidelijke aankondiging van MR vergaderingen, en het publiceren van
zowel de agenda als de notulen op de website.
 Directe communicatie is altijd te verkiezen boven het sturen van appjes en mails.
 Bij een vraag, onenigheid of misverstand, gaan ouders altijd in eerste instantie naar
de leerkracht zelf.
 Indien er in dit directe contact tussen leerkracht en ouder geen oplossing komt, gaat
de ouder naar de vertrouwenspersoon binnen de school. Dit staat in de
klachtenregeling van de schoolgids voor alle ouders.



De MR bespreekt geen individuele gevallen, doelende op leerlingen of leerkrachten.
Echter wel beleidsmatige zaken die de school, een klas of leerlingen aangaan.

