OBS ’t Jok – Hoorn
Gewoon gelukkig zijn aan de rand van bos en duin.

Notulen MR vergadering
Datum: 21 november 2019
Aanwezig: Rolien, Hessel, Rienk en Marieke
Afwezig: Loes

1) Opening
Er zijn geen mededelingen.
Het punt inspectie wordt als 9b) toegevoegd aan de agenda.
2) Notulen vorige vergadering
De notulen van 19 september worden goedgekeurd en (zonder namen) doorgezet voor
publicatie op de website.
3) Veiligheid
Er is momenteel slechts 1 collega BHV'er, twee teamleden gaan hiervoor een training volgen. Er
zijn een aantal actiepunten uit het RI &E rapport die beoordeeld moeten worden: wordt in de
volgende vergadering besproken.
4) MR beleidsstukken (werkplan)
•
•

punten besproken in de vorige vergadering zijn aangepast
stukken worden door de MR goedgekeurd

5) Koffieronde (punten die aanbod komen)
o de oudergeleding vraagt om de aanstaande koffieronde te verplaatsen naar 13
december omdat geen van beide aanwezig kan zijn wegens (werk)afspraken
• schoolfotograaf, onderwerp is besproken met de andere OPOT scholen, standpunt van
de school zal tijdens de koffieronde worden toegelicht aan ouders
• update toekomst onderwijs Terschelling
• voorstel nieuwe leerkracht
• jaarverslag voorlezen
6) Identiteit OPOT / toekomst visie
•

geen mededelingen of vragen

7) Schoolbegroting
•

wordt toegelicht door directie in de volgende MR vergadering

8) Samenwerking obs-cbs
•
•
•

het team obs stuurt bij het cbs aan op een vergadering zonder directie, een datum is
nog niet gepland
samenwerking blijft wenselijk maar verloopt met momenten moeizaam
aandacht van het team gaat uit naar de eigen school en kinderen

9a) Team, OR, MR en GMR
•
•
•
•
•

nieuwe leerkracht begint 1 januari in groep 6,7 en 8
bezetting in de kleuterklas blijft tot aan de zomervakantie zoals nu, begin volgend
kalenderjaar wordt bekeken hoe de bezetting structureel wordt ingevuld
voor de OR wordt gezocht naar een nieuw lid / voorzitter
voor de MR wordt gezocht naar een nieuw lid
de GMR heeft de vakanties voor volgend schooljaar besproken, het jaarverslag wordt
nog gedeeld met de MR

9b) Inspectieronde
•
•

de MR wordt bijgepraat over de geplande inspectieronde
aandacht gaat uit naar het didactisch handelen

10) Communicatie en Next Level
•

er wordt gewerkt aan een promotiefilm

11) Rondvraag
•

er wordt een opmerking geplaatst over de betaling van het schoolreisje, de
communicatie hierover was onduidelijk

12) Agenda en sluiting
•
•

koffieronde wordt verzet naar 13 november
volgende MR staat gepland op 16 januari om 19.45u

