Notulen MR Donderdag 4 juni
Aanwezigen: Uriël, Chris, Joy, Sabine, Paul, Marcel, Maud en Ton
2000-2010 Notulen
GMR lid: Martijn
Bij deze, zowel notulen van 2 april als 23 april officieel vastgesteld
2010-2100 Beleidsplan
We bespreken concept schoolplan nogmaals, met de schriftelijke reactie van Ton op
vragen vanuit oudergeleding (geformuleerd op extra vergadering van oudergeleding op
18 mei) ernaast. Aantal punten gaat Ton aanpassen en worden nu verder niet
besproken. Onderstaande punten zijn wel besproken:
Kwaliteitszorg: gaat om hoe je de kwaliteit van de zorg bewaakt en dat de
kwaliteit verkregen wordt en behouden. Vaak is er een verwarring. Punten die bij
kwaliteitszorg staan horen eigenlijk meer bij kwaliteitscontrole. Er moet aandacht komen
voor een goed proces en niet alleen kijken of het er is en of het op papier staat, de
uitvoering (en kwaliteit ervan) moet bewaakt worden: kwaliteitszorg. Ton kijkt nog een
keer naar de omschrijving hiervan, zodat het duidelijker geformuleerd is.
Algemene opmerking: moet het niet minder formeel? Meer toegankelijk voor ouders.
Afspraak wordt dat schoolplan formeel blijft, jaarplan meer toegankelijk + aandacht
tijdens eerste vergadering nieuwe schooljaar.
Vreedzame school: Ton heeft met TSO afgesproken dat zij bij alle studiebijeenkomsten
aanwezig zijn.
Cultuur: Er ontstaat discussie over dat het onduidelijk is hoe alles op de Kring onder
cultuur zou moeten vallen. Dit is op dit moment nog niet zo, maar het streven is er. Hier
is in het beleidsplan cultuur ook aandacht voor. Het moet meer gaan leven in de school,
in plaats van dat het gebeurt, alleen omdat het moet. Schoolplan zal aangepast worden,
zodat cultuur niet 'alles verbindende noemer' genoemd wordt, maar 'een belangrijk
onderdeel van het onderwijs'. De punten onder kwaliteit zijn namelijk de alles
verbindende noemer voor ons onderwijs.
2100-2115 CAO: personeelsgeleding
Personeelsgeleding is akkoord gegaan. Team moet stemmen, bij 51% 'ja' is het
definitief. Aanstaande week start Ton met persoonlijke gesprekken, ervan uitgaande dat
het 51% ja stemt. Er waren namelijk weinig 'nee' stemmen. Sommige leerkrachten
moeten nog stemmen, er wordt een herinneringsmail gestuurd.
2115-2145 Cultuurbeleidsplan
De inhoud bespreken we in de volgende vergadering. Dan kunnen alle leden hier eerst
nog rustig een blik op werpen.

2145-2150 Rooster van aftreden
Paul heeft eerste versie aangepast en alles een jaar opgeschoven, omdat het anders te
snel was.

oudergeleding
herverkiezing

aftreden

uriel

stafgeleding
herverkiezing

aftreden

sabine
2016

2018

martijn

2016

2018

2016

2018

2017

2019

joy
2016

2018

marcel

moud
2017

2019

paul

chris
2016

nieuw 2016
2018

2016
nieuw 2016

2020

2018

Bij herverkiezing volgt automatische verlenging met 2 jaar.

2150-2200 Planning volgend jaar en wvttk.
Donderdag 3 september 2015
Donderdag 15 oktober 2015
Donderdag 10 december 2015
Donderdag 18 februari 2015
Donderdag 14 april 2015
Donderdag 2 juni 2015
Donderdag 30 juni 2015 (eten)
Aankomende etentje is 18 mei 19.00uur bij Brick
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