Notulen MR 01-11-2018 - 19.00 UUR Horn
Aanwezig: Evelien, Gilbert, Theo, Veronique, Daniëlle
Afwezig: Pauline (met afmelding)
19.00u – 20.00u MR Haelen zonder aanwezigheid van Leon
20.00u – 20.30 u MR Haelen en MR Horn in aanwezigheid van Leon
20.30u – 21.00u MR Haelen in aanwezigheid van Leon

19.00 uur

- Notulen vorige keer bespreken
Notulen zijn besproken en goedgekeurd.
- Schooljaarplan voorbespreken
In de schoolgids staan de ontwikkelpunten. Deze zijn
verwerkt in het schooljaarplan. Er staan meer
ontwikkelpunten in de schoolgids dan dat terugkomen in
het schooljaarplan. De ontwikkelpunten zijn voor 4 jaar
en blijven werkpunten. Het schooljaarplan geeft de
speerpunten weer voor dit schooljaar.
Er zijn een aantal punten uit het schooljaarplan
besproken en een aantal vragen zullen in het team
worden opgepakt.
- Jaarplanning afstemmen
Het financiële stuk zal vaker terugkomen op de agenda.
De jaarplanning kan naar behoefte nog aangevuld
worden.
- Speerpunten in keuzes schoolbegroting
voorbespreken
Vanuit het team zijn punten aangedragen voor wat
betreft de schoolbegroting. Dit gaat met name om
aanschaf nieuwe methodes. Voor komend jaar staat
oriëntatie op een nieuwe taalmethode en een nieuwe
methode Engels op de rol.
- Communicatie voorbespreken 
onderzoeksvragen bespreken
We hebben de onderzoeksvragen vanuit de MR
geïnventariseerd.

20.00 uur

- Jeelo terugkoppeling
De vraag is gekomen of het mogelijk is dat ouders
ingelicht worden over de doelen waaraan gewerkt gaat
worden in het thema. Dit wordt opgepakt door de
kartrekkersgroep.
- Communicatie
Onderzoeksvraag: Wat communiceer je, via welk middel
en wanneer? Moet dat één middel zijn?
Deze vragen hebben we verder uitgediept.

20.30 uur

- Schooljaarplan
Terugkoppeling van de voorbespreking. Het besproken
onderdeel van de ontwikkelpunten uit de schoolgids en
de speerpunten in het schooljaarplan is teruggekoppeld.
In de schoolgids zal een aanpassing gedaan worden ter
verduidelijking.
- Jaarplanning afstemmen
De stand van zaken met betrekking tot begroting zal op
juni op de agenda komen en de eerste vergadering
volgend schooljaar. Verder kan de agenda desgewenst
aangevuld/aangepast worden.
- Speerpunten in keuzes schoolbegroting bespreken
In het nieuwe jaar staan budget nieuwe methode
Engels, budget nieuwe taalmethode, budget Jeelo en
budget Snappet, budget andere inrichting middenruimte
van het gebouw op de begroting.
- Continue-rooster
Er zijn vorig jaar verschillende evaluatiemomenten
geweest. Er is nu een enquête uitgezet onder de
leerkrachten, waarin de stand van zaken voor wat
betreft het continue-rooster ingevuld zijn. Het opruimen
is een aandachtspunt, wat schoolbreed wordt opgepakt.
- Volgende vergadering is op 13 december alleen
met MR Haelen en zal dus plaatsvinden in Haelen.

Vergaderdata dit schooljaar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.




Updaten site

Maandag 17 september
Donderdag 1 november
Donderdag 13 december Haelen
Dinsdag 29 januari Haelen
Maandag 11 maart Horn
Dinsdag 16 april Horn
Woensdag 26 juni Haelen

Jaarplanning:
*: I(instemming)/A(dvies)/V(oorbereiding)/T(hema)
Maand
Agendapunten

I/A/V/T*

- Vergaderdata/jaarplanning vaststellen
- Welkom voor nieuwe MR-leden
- Jaarplan (o.a. PBS en Jeelo)

T

1 Nov

-

A
T
T
A

13 Dec

- Schoolbegroting, incl MR begroting
- Gezamenlijke avond OR/MR?

A
A

29 Jan

- Evaluatie schoolontwikkelplan
- Pestprotocol
- Ouderbetrokkenheid

11 Maart

- Vakantieplanning
- Communicatie
- Financieel jaarverslag de Leerlingst

A
A
A
A
A
I
T

16 April

- Inzet formatie en samenstelling van de groepen
(bespreken uitgangspunten)
- Mobiliteit, gevolgen, formatieoverzicht
- Concept schoolgids en opstellen/ aanpassen MR-deel
- Evaluatie schoolontwikkelplan

A
A
I
T
A

26 Juni

-

T
T
A
I
I
A

17 Sept

Speerpunten in keuzes schoolbegroting bespreken
Jaarplan (o.a. PBS en Jeelo)
Continue-rooster
IKC

Evaluatie schoolontwikkelplan
Vergaderdata/jaarplanning vaststellen
Vaststelling schoolgids
Jaarverslag school
Communicatie
Formatie
Begroting

