Agenda MR vergadering dinsdag 14 mei 2019
Locatie: Rietwierde, Slenk 2, Groningen
Tijd: 20.00-21.30 uur

Agendapunten
1. Opening, vaststellen van de agenda

2. Notulen 2 april 2019 (bijlage 1)

Opmerkingen
Ouders: Mirjam, Bastiaan, Jozé
Secretaris: Mirjam
Leerkrachten: Aafke en Marloes
20:30 uur: Directie sluit aan.
Notulen goedgekeurd.

3. Terugkoppeling vanuit het team

Aafke checkt nieuws betreffende aantal begeleiders per kinderen.

4. Inkomende mailing/post:

a. Gaat dat geld naar betaling voor de leerkrachten die in de
MR zitten? Leerkrachten geven aan van niet. Wordt
meegenomen in de taakuren. Wieke straks even vragen.
Nagevraagd aan Wieke: De school krijgt die en als je een
scholing wil volgen, kan dan gewoon. Haalt Wieke het uit
haar budget.
Servicekaart eventueel gebruiken bij veranderingen. Nu
niet van toepassing.
b. Is dit ook voor de MR? Lijkt meer ter kennisgeving. Niet
bekend of collega’s van school zich hebben opgegeven.
c. Stukje wat er nu op staat vinden we prima. Laatste zin
over meedenken/meepraten even anders formuleren.
Personeelsgeleding (+spelling van het woord!!!) moet
aangepast. Hoeveel vergaderingen noemen per jaar.
Contactgegevens staan er juist op. Links van websites
even aanpassen van de tekst. Plaatje die erbij staat nu niet
te zien op de huidige website (te klein).
Spullen die van de paaseitjes gekocht worden zijn onderwerp van
gesprek. Zijn alle spullen wel ten goede van het onderwijs?
Verkeersactiviteiten: geïnventariseerd wat leuk zou kunnen zijn
per groep. Groep 8: verkeersexamen gedaan vandaag.

a. VOO Themabrief Medezeggenschap, april
2019 (Bijlage 2)
b. Mail Wieke 11-04-2019, actualiseren
functiebouwwerk (Bijlage 3)
c. Mail Nynke 23-04-2019, website Meander
bijlage (Bijlage 4)
 Tekst op huidige website (Bijlage 4a)

5. Sfeer
6. Onderwijs

Actiepunt
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7. GMR

8. Punten van directie
a. Vorderingen schoolplan Meander
b. Werkverdelingsplan Meander
c. Begroting 2020
d. Groepsindeling schooljaar 2019/2020

Vanuit Maaike:
Ze zijn vooral bezig geweest met de benoeming van de tweede
bestuurder (Annelien Lutker).
Geld van de stakingskas wordt geschonken aan een goed doel,
definitieve keuze van het doel volgt nog.
Eventueel iets andere organisatie van de GMR, minder luisteren
maar vooraf gemaild worden, zodat ze meer tijd hebben voor
overleg.
a. Het schoolplan wordt in een systeem gezet. Team heeft
een sterkte/zwakte analyse gemaakt. Hanneke en Nynke
begonnen met het schrijven van stukjes voor het
schoolplan. Er wordt per werkgroep gekeken naar de
stukjes. De vakspecialisten leveren een stukje aan over
hun domein.
Streefdoelen moet je ook opstellen (al gelukt) en nu nog
verder uitwerken. Streefdoelen zijn opgesteld met MT en
worden daarna leerkrachten in meegenomen. Die
streefdoelen kun je ook aan de jaarplannen en het schoolontwikkelingsplan koppelen. MR ook nog schoolplan
lezen, wordt wel vlak voor de zomer waarschijnlijk.
b. Werkverdelingsplan ontstaan vanuit de werkdruk op
scholen. Werk moet goed verdeeld worden, wordt dan
naar de leerkrachten gecommuniceerd. Op Meander doen
we altijd anders: taakuren berekenen/indelen. Wat wij al
doen, willen ze met dit werkverdelingsplan voor elkaar
krijgen. Wij doen dit altijd al, dus gaan het niet binnen dit
stappenplan van het werkverdelingsplan doen. Doen het
zoals we het nu doen, maar de taakverdeling/
werkverdeling wordt nog wel besproken in de MR. Het
moet nu een officieel document worden (was het bij ons
al).
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9. W.v.t.t.k. & rondvraag

c. Is nog spannend. In GMR niets over gezegd? Marloes
vraagt dat na.
d. Formatie: er wordt nog gepuzzeld. Steeds op zelfde
plaatje uit, maar nog in gesprek met leerkrachten. Met de
leerkrachten van groepen 7/8 om tafel gezeten voor de
indeling. Besloten om de kinderen er veel bij te willen
betrekken. Er wordt binnenkort besloten hoe er
gecommuniceerd wordt naar ouders en kinderen. Voor
het schooljaar daarna, kijken we dan (nu nog niet).
Groepen 6/7/8 blijft op dependance voor komend
schooljaar. Lokaal van de vijfde kleutergroep: blijft die in
het bso lokaal of in het ‘’lege’’ lokaal wat vrijkomt?
Herverdeling van lokalen/scholen eventueel in de
toekomst, maar nu moeilijk te zeggen (i.v.m. nieuwbouw
in de wijk).
Vergadering van de leerlingenraad wordt verplaatst. Dinsdag 4
juni vergadering en dinsdag 2 juli vergadering gaat definitief door.
Uiteten: Annemieke even vragen voor beschikbare data en
locatie. Aafke vraagt dit.
Ouders bij MR gekomen, IB-er zou niet op tijd ingeschakeld zijn.
Laat ouders even naar Wieke gaan.

Vergaderdata schooljaar 2018-2019:
 Dinsdag 14 mei 2019
 Vrijdag 17 mei 2019, vergadering met de leerlingenraad: lokaal Ooievaars
 Dinsdag 4 juni 2019
 (Dinsdag 2 juli 2019)

