Notulen MR-vergadering CBS AquaMarijn
Maandag 1september 2015
Aanwezig: Corina van der Til (CT), Janneke
Metselaar (JM), Janine Smetsers (JS), Gea Paas
Broekman (GP), Sanna Grijpma (SG), Peter Verheul
(PV), Leonie Visscher (LV), Gerolf de Boer (GB)
Met kennisgeving afwezig: geen
Notulist: Corina van der Til (CT)

(1) Opening
GB heet iedereen welkom, de agenda wordt ongewijzigd aangenomen.

(2) Ingekomen post:
GB heeft een vraag van een Gravenburgouder gehad over het hoe en
wat van de CAO PO. Deze ouder is van mening dat er veel margedagen
gepland zijn. JM verwijst deze ouder door naar de jaarplanning van de
VCOG (CAO afspraken zijn vereniging breed gemaakt) en neemt contact
op met deze ouder.

(3) Lopende zaken:
Team heeft unaniem gekozen voor het overlegmodel binnen de nieuwe
CAO PO

(4) Passend onderwijs:
Onze Reitdiepleerling met een passend arrangement maakt het goed

(5/6) Vergaderrooster en Jaarplanning 2015-2016






Vergadering van 1 december wordt 24 november i.v.m.
werkdruk
Men heeft de indruk dat een structureel overleg met de OR kan
bijdragen aan een goede samenwerking en een vinger aan de
pols. MR kan een verbindende factor zijn tussen aparte
ouderraden. GB gaat dat plannen met OR leden. GB en GP
vormen schakel tussen MR en OR
Er is behoefte aan een cyclische planning van activiteiten. Deze
planning kan ieder jaar aangehouden worden.
Er is behoefte aan lange termijndoelstellingen die bijdragen aan
proactief handelen van de MR. We hebben goede ervaringen
met de invoering van het continurooster, waarin we proactief en
actief op zoek gingen naar mogelijkheden om ouders bij de
besluitvorming te betrekken en samen te werken met het
bevoegd gezag.
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De lange termijndoelstellingen krijgen vorm in terugkerende
thema’s die we behandelen op de agenda. We vragen hierbij
input van: bevoegd gezag, ouders, leerkrachten en externe
instanties. Voorbeelden van mogelijke thema’s: “wat betekent
passend onderwijs voor uw kind in de klas”, “zijn er subsidies waar
de school voor in aanmerking komt? “
Is een link naar de notulen in de Nieuwsbrief wenselijk?

(7) Nieuws uit de school:


CT: frictie tijdens pleinwachtmomenten op locatie Reitdiep.
Collega’s ervaren deze momenten ook. SG overlegt met
Alide over hoe te handelen. Oudergeleding is bereidt om
eventueel mee te denken. JG heeft inmiddels extra oproep
de deur uit gedaan om ouders te herinneren aan TMO
bijdrage.

(8) Nieuws van de GMR:





JM is voorzitter geworden namens de AquaMarijn. Dit betekent
dat de AquaMarijn geen secretaris hoeft aan te leveren.
Vanuit het team moet er een afvaardiging in de GMR komen.
De voorkeur gaat uit naar leden van de MR. Deze geven aan
dat dit niet te combineren is met al bestaande taakuren en
werk. JM kijkt of het mogelijk is (statuten) om deze taak neer te
leggen bij één van de andere teamleden. Eerstvolgende GMR
vergadering is 29 oktober a.s.
We gaan meer gebruik maken van de ervaringen van andere
scholen via de GMR (delen + advies inwinnen).

(9 ) Verkiezingen:


De termijnen van JM en GB lopen af in september 2015. GB
schrijft nieuwe verkiezingen uit vóór 1 oktober a.s.
Beide leden stellen zich weer beschikbaar voor een volgende
termijn van 3 jaar.

(10) Rondvraag:


geen vragen voor de rondvraag

(11) Actiepunten:





JM neemt contact op met Gravenburgouder over CAO PO
Vergadering 1 december wordt 24 november
GB overlegdata plannen met OR Gravenburg en OR Reitdiep (GB +
GP)
GB in overleg met Jos: link naar notulen in Nieuwsbrief wenselijk?
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