AGENDA MR vergadering 6 juni 2019

DE MEIBOOM

Vanaf 19.30 uur
1. Opening

2. Vaststellen agenda
De directeur, JvS, zal het eerste deel van de vergadering aanwezig zijn. We behandelen de punten
genoemd bij punt 4.
3. Mededelingen
Afgesproken dat de MR voortaan ongeveer 5 keer per jaar zal vergaderen.
(rond 1 okt. – 1 dec. – 1 febr. - 1 april – 1 juni) Een gedeelte van de vergadering is een
overlegvergadering, met de directeur. Het andere gedeelte alleen met de MR leden.
4. Punten directeur/stand van zaken/tussen evaluatie:
1)voorstel formatie/ info gebouw en lokalen
2)evaluatie/vaststelling werktijden en verlofregeling afgelopen en komend schooljaar
3)informatie taakverdeling en taakbelasting komend schooljaar
4)schoolplan in OMR met feedback van MR
5)taakbeleid
6)nascholingsplan
7)vakantieplanning
8)SOP-definitief
9)info pauze tijden

5. N.a.v. vorige vergadering: d.d. 12-03-2019 en ingelaste vergadering 16-04-2019
Notulen?

6. Punten MR/stand van zaken/evaluatie:
1)verkiezingsprocedure MR leden
2)inventarisatie informatie en scholingsbehoefte
3)activiteitenplan MR komend schooljaar
4)evaluatie schooljaar
5)nieuws GMR/OMR
6)nieuws uit de groepen
7)leerlingenraad
8)koffieochtend

7. WVTTK/Rondvraag

8. Sluiting
Volgende vergadering:

Onderstaande punten uit onze jaarplanning heb ik besproken met Jella:

Mei & Juni
vaststellen formatieplan komend schooljaar
kan op de agenda
schoolgids
schoolgids van de meiboom staat op de site. Dit werd tot nu toe altijd besproken in de OMR.

evaluatie klachtenregeling afgelopen schooljaar
dit gaat centraal via de Gearhing. Binnen de OMR. Jella vraagt wanneer deze in het jaar moet.
evaluatie/vaststelling werktijden en verlofregeling team afgelopen en komend schooljaar
kan op de agenda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------informatie taakverdeling en taakbelasting team afgelopen schooljaar

kan op de agenda
voortgang meerjarig beleidsplan
Dit wordt in de OMR behandeld en besproken. Ze kan het ons wel toesturen, zodat wij feedback
kunnen geven.
Is schoolplan het meerjarig beleidsplan of strategisch beleidsplan?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jaarverslag inclusief jaarrekening
Jella maakt het schooljaarverslag aan het eind van het schooljaar. Dit komt ook in de OMR. De
jaarrekening is in mrt/april in de OMR besproken.
informatie concept taakbeleid: overleg 11 juni met het team.
nascholingsplan komend schooljaar: ook op 11 juni in het team.
informatie + discussie over jaarverslag BG (vóór 1 juli)
Jella stelt voor om de jaarvergadering in september te doen.

