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Notulen MR-vergadering woensdag 19 september 2018
Aanwezig:
Afwezig:
Gast:

Afke van der Meer, Marjan van Rosmalen, Julian Visser
Janneke Hofstede, Jan Kuit
Jeroen Stegeman
Moniek Bergsma

1. Opening en vaststelling agenda
De vicevoorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. De agenda wordt zonder
wijzigingen vastgesteld.
2. MR komend schooljaar
o Voorzitter/secretaris /GMR-vertegenwoordiger benoemen.
De nieuwe voorzitter wordt Jan Kuit, vicevoorzitter Janneke Hofstede, secretaris
Afke van der Meer.
Afke van der Meer wordt de nieuwe afgevaardigde voor de GMR.
o Maandag 12 november is de cursus ‘medezeggenschap’ voor MR-leden MFA De
Spil in Heerenveen. Wil er iemand naartoe?
Antw.: iedereen is al geweest, dus dit jaar gaat niemand.
3. Mededelingen school
o Schoolontwikkeling/jaarplan 2018-2019
Moniek heeft het concept hiervan al voor de vakantie in de MR besproken. Ze legt
uit wat er nog gewijzigd is.
Janneke vraagt naar de KIVA-vragenlijsten. Team legt uit wanneer deze
afgenomen worden.
o Jaarplan 2017/2018, evaluatie
Wat voor het jaarplan 2018-2019 geldt, geldt ook voor dit jaarplan.
De op- en aanmerkingen die de MR-leden nog hebben, zullen ze even doorgeven
aan Moniek.
o Schoolgids 2018-2019
Geen bijzonderheden.
o Instroomgroep
Na de kerstvakantie kunnen we al met een instroomgroep starten bij de kleuters.
o Personeel
Moniek praat de leden bij over het wel en wee van het personeel.
Janneke: misschien nog even opnieuw naar ouders communiceren wat het
protocol is bij ziekte. Zodat ouders zich erop kunnen voorbereiden dat er bij ziekte
een klas naar huis gestuurd kan worden.
Moniek zal dit op zich nemen.
4. Ter vaststelling
o Notulen vergadering 21-06-2018
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld en zullen op het ouderportaal
worden gepubliceerd.
o Jaarverslag MR 2017-2018
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld en zal op het ouderportaal en
website worden gepubliceerd.

5. Speerpunten komend jaar
Kritisch volgen van het jaarplan 2018-2019.
Ouderenquête tevredenheidspeiling. Deze zal dit najaar worden gehouden op alle scholen
van De Basis.
Schoolplan: die moet dit schooljaar weer geschreven worden voor de komende vier jaar.
Janneke: het zou mooi zijn als de WO-vakken en Madowe een prominente plaats in dit
schoolplan krijgen.
6. Ingekomen stukken
MR-actueel, nr. 6/7, 28-06-2018
MR-actueel, nr. 8/9, 27-08-2018
7. Mededelingen OR en GMR
OR.
Geen.
GMR.
De eerste plenaire vergadering is maandag 24 september a.s.
8. Rondvraag
Geen.
9. Sluiting
Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

