MR-vergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:

1-10-2019
19.30 – 20.30
Lerarenkamer, RKBS Don Bosco

Aanwezig
Personeel: Anja, Inge, Margreth, Marieke en Astrid M.
Ouders: Ellen, Sandra, Maaike en Marjan
Toehoorders: Geen

Nr
.
1.

Onderwerp

2.

Uitwisselen OR lid of mail
Mededelingen OR
19.35
Nieuwe leden bekend maken en aanvulling van de taken door de werkgroepen door de OR
De O.R. heeft geen contact met ons opgenomen voor deze MR vergadering. Sandra gaat contact
opnemen met Wendy (voorzitter) Graag notulen naar onze voorzitter.
Jaarverslag MR; de besproken punten in beeld brengen; de
Notulisten.
19.50
agendapunten.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en komt op de website.

3.

Status

●
●
●
●
●

Behandeling
door/bijlage
Sandra

Opening
Vaststellen van de agenda
Notulen vorige vergadering
Mededelingen
Inventarisatie van de rondvraag
Welkom heten van de nieuwe MR leden.
Afscheid nemen van Ellen en Anja.
Anja bedankt iedereen voor de prettige samenwerking. Ze wenst de MR veel succes in de
komende periode. Ook Ellen vond het fijn om in de MR te zitten, ze vond het haar taak
om onder andere de andere ouders te stimuleren.

Actie
19.30

4.

Jaarplan
Inge vertelt over ons jaarplan: uitgewerkt op 1 A4-tje: Missie
– Visie – Waarden en overtuigingen – Doelen met
indicatoren/planning - Strategie

5.

Toelichting Astrid en Inge 20:00
Nieuwbouw
*In de afgelopen studiedagen (onder leiding van ICS adviseurs) hebben we met ons team
gesproken over de visie en onze samenwerking. We bespraken onze angsten en wensen
betreffende de brede school “Campus de Terp”: Wat neem je mee? Wat laat je achter?
Wat is je nachtmerrie? Wat is je droom? De andere teams hebben dit ook met elkaar
besproken. Dit hebben we met de 3 teams weer teruggekoppeld.
*Daarna hebben we met leerkrachten van de andere scholen en Kappio gesproken over:
Samenwerkingspartners, Marketing&communicatie, Ruimte en buitenruimte, Rol in de
omgeving en ons activiteitenaanbod.
*Ook hebben we gesproken over belangrijke thema’s binnen onze teams. Het blijkt dat
we in de kern van onze teams/ons wezen niet zo heel veel van elkaar verschillen. Wel zien
we veel overeenkomsten.

Toelichting

We hebben gesproken over de grootte van de verschillende scholen.

Inge

19.55

De komende tijd willen we voornamelijk het onderwijs voor kinderen van Wieringerwerf
in kaart gaan brengen. En gaan de directies in gesprek met de besturen.
6.

MR-kids (leerlingenraad).
MR kids: dit loopt nog niet erg. Er komt weinig uit voort.

Sandra en
Maaike

20.15

Voorstel:
-Misschien kunnen de ouders die dit begeleiden meer
aansturen, dit in combinatie met de leerkrachten die bijv.
een voorbereidend kringgesprek gaan houden.
-De notulen van de bijeenkomsten van de MR kids kunnen
gedeeld worden met de leerkrachten. Ook bijv. een
ideeënbus of meningenbus. Misschien een bus die van klas
naar klas gaat.
-Klassenvertegenwoordigers die inbreng hebben richting de
MR-kids.
-De oudergeleding van de MR gaat met elkaar en met de
kids bespreken wat de komende punten/ideeën worden.
7.

Rondvraag + sluiting
GMR bijeenkomst. Sandra gaat hierheen (misschien Marieke
ook).
De meivakantie loopt niet gelijk met het Wiringherlant. Dit
hangt samen met de examens van het voortgezet onderwijs.
Dit hangt waarschijnlijk samen met het aantal halve weken
dat we vakantie mogen houden (wij hebben dit jaar veel
studiedagen).
Inge: ter overweging: willen we dat de directie bij de MR zit
tijdens de vergaderingen? Wij vinden het belangrijk dat we
open en eerlijk met elkaar kunnen praten. Dus Inge is van
harte welkom.
Vergaderpunten volgende keer en inbreng van deze punten.
Volgende vergadering komt aan de orde: nieuwbouw, MR kids, GMR, input vanuit het jaarplan
(Inge).
De voorzitter doet de communicatie richting de ouders via de nieuwsbrief.

