‘Ik blijf mezelf, wij groeien samen’

Medezeggenschapsraad Wingerd

Notulen overleg MR donderdag 14 november 2019
Aanwezig: Jurgen, Nancy, Annet en Tanja (Eva sluit later aan)
Plaats: Wingerd
Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Agendapunten

I=Instemming, Inf=informatie, A=Advies, B=besluitvorming,

1. Opening en vaststelling agenda;
2. Actiepunten notulen d.d. 05-09-2019
Annet en Tanja zoeken uit hoe de notulen op de site te zetten
Notulen vastgesteld.
3. Mededelingen/Nieuws uit team/GMR/OR/post/overige
 Vacatures en formatie (doorschuiven)
 Website – nieuwsbrief
Ouders missen informatie die voorheen via het Wingerdblad kwam. Er is nu
meer mail vanuit school. Soms zijn de mails tegenstrijdig vanuit directie en
clusters. Draag zorg voor een duidelijke, open en transparante communicatie
vanuit school.
 Oudergesprekken november
- Communicatie met ouders. Dit bespreekt de voorzitter met de
locatieleider.
 Formatieoverzicht 1-10 (doorschuiven)
 Overleg OR-MR/ OR jaarvergadering 19-11
 GMR
4. Vaststellen Jaarevaluatie MR 18-19 en vergaderdata 19-20
5. Schoolgids
- Het woord jaarplan en schoolplan wordt verwisseld.
- Het overzicht in de schoolgids
- Duidelijk voor nieuwe ouders en huidige ouders.
- Nu informatieverstrekking. Mag een visitekaartje van de school.
- Wat is het doel van de schoolgids? Informatie katern.
- Conceptversie wordt op de site geplaatst zodat de info beschikbaar is.
Met toelichting / inleiding waarom op deze manier op de site staat.
- Ouders krijgen een mail met info met link naar de website.
6. Voortgang schoolplan
- Acties uit jaarplan 2019-2020 op schema? Ja, maar niet alle doelen zullen
worden behaald.
- MR geleding heeft Eva voorzien van tips en aanvullingen voor het
schoolplan.
- Beschrijf wat je gaat doen (hoe/welke middelen) om de kwaliteit van
onderwijs te borgen. De stip op de horizon.
- MR krijgt inzage in het schoolplan minimaal een week voorafgaand het
concept met bestuur besproken wordt. Op 16 januari wordt het
schoolplan formeel besproken en voor vaststelling voorgelegd.
- MR leden lezen nogmaals het schoolplan goed door en mailen elkaar de
bevindingen voor 1 januari zodat Eva deze aanbevelingen mee kan
nemen om het definitieve concept te bespreken met bestuur.
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7. MR inhoudelijke punten
 Jaarplan/activiteitenplan MR 2019-2020
Vergaderdata en activiteiten vastgesteld
 Speerpunten nieuwe schooljaar
-Communicatie naar ouders
- Rapportage-model naar ouders.
-EDI
-Slimfit onderwijs
 Communicatie en contact achterban
- MR mailadres is vanaf heden wingerd.mr@kansenkleur.nl Bij vragen
kunnen ouders de MR leden mailen.
- Communicatie en inhoud via de mail is opgepakt. Mailtjes lopen via Eva
en deze gaan zoveel mogelijk op de site.
 Proces opvolging MR
Deze punten worden besproken op vrijdag 13 december 2019.
- Eva gaat een ouder benaderen die mogelijk belangstelling heeft.
8. Aanbevelingen nieuwe begroting
9. Rondvraag
10. Sluiting

discussie

