Medezeggenschapsraad De Neerhof
Notulen MR-vergadering 07-03-2016, 20.00 uur, in basisschool De Neerhof
Aanwezig:

Riëtte de Bruijn, Miryam van der Stee, Ester Verhoeven, Chantal van de Meer,
Marjan Farla
Afwezig m.k.: Marijke Meijer, Erik Kamman

NOTULEN MR DE NEERHOF

ACTIE

1. Opening
Riëtte de Bruijn opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda, notulen en doorlopen 11 januari 2016
Agenda en de notulen worden vastgesteld.

3. IKC
-

-

Visiestuk
Riëtte de Bruijn heeft nogmaals opmerkingen geplaatst bij het visiestuk.
Deze worden besproken met Léon Smits. Het visiestuk zal in de
volgende vergadering nogmaals ter tafel komen.

Agenderen
volgende
vergadering RdB

Pedagogisch beleid
De MR heeft een advies gestuurd aan Léon Smits.
Uiteindelijk wordt besloten dat we het Visiestuk en het Pedagogisch
Beleid naast elkaar leggen om eenduidige stukken te krijgen. Ester
Verhoeven zal dit op zich nemen en haar bevindingen aan Léon Smits en
Riëtte de Bruijn doorgeven. Zij zullen dit vervolgens verder oppakken.

EV Visiestuk en
Pedagogisch
Beleid doorlopen
en vergelijken

4. Formatie/leerlingenaantal 1 oktober 2015
Er is informatie opgevraagd door de directie bij Stichting De Waarden over
het te hanteren budget. Zolang deze informatie niet bekend is, kan er nog
geen duidelijkheid gegeven worden over de formatie. De MR stuurt brief aan
Ad Verdoorn (CvB) waarin de zorgen geuit worden over de vertraging die
structureel optreedt.

5. Schoolplan
De opmerkingen op het Schoolplan zijn nog niet verwerkt door de directie.
Blijft een agendapunt.

6. Schoolontwikkelplannen
De Schoolontwikkelplannen worden besproken.

MvdS verstuurt
brief

7. Vakantierooster 2016
Het vakantierooster 2016-2017 wordt toegelicht door de directie.

8. Nieuwe school
-

TSO - Beleidsstuk
Het beleidsstuk is door De Roef toegestuurd met een reactie op onze
opmerkingen. De MR gaat akkoord met het beleidsstuk zoals het nu
voorligt. Dit zal teruggekoppeld worden aan Jolanda Ettema.

9. (G)MR
Data MR 11 april en 30 mei blijven staan voor de komende MRvergaderingen. Miryam van der Stee zal er dan niet bij zijn i.m.v. een cursus
die avonden.
Er is geen nieuws vanuit de GMR.

10. OR
Er is geen vergadering geweest in de tussentijd.

11. Werkgroep Communicatie
-

Invulling nieuwe website MR-deel
Chantal van de Meer heeft alles doorgestuurd voor plaatsing. De notulen
van dit schooljaar zullen spoedig volgen.

-

Voorstel protocol sociale media
Er is een vergadering gepland om dit op te pakken.

12. Ingekomen en uitgaande stukken en doorlopen actielijst
13. Rondvraag en sluiting
Ester Verhoeven wil weten hoe het pestprotocol op school gehanteerd wordt.
Zij heeft wat geruchten gehoord. De leerkrachtgeleding licht toe wat er
allemaal gedaan wordt op school om dit groepsgewijs op te pakken. Er is
veel aandacht voor binnen de groepen en het heeft ook een hoge prioriteit.
Sluiting.

MvdS
communiceert dit.

