Notulen MR vergadering:
Wanneer: 11 september 2017
Tijd: 19.30
Aanwezig: Janneke(JM), Femke(FK), Peter(PV), Lisanne(LY), Jos(JG) en Leonie(LV)
Afwezig: Laura(LvdV)
1.Opening/vaststellen agenda.
-LvdV is wegens privéomstandigheden afwezig. Ze zal de komende maanden niet deelnemen aan de
vergaderingen en zal dus de rol van voorzitter niet op zich kunnen nemen. JM neemt deze rol over en
waar nodig springt FK in. PV stuurt een kaartje namens de MR.
-Iedereen ontvangt een nieuw zakboek.
-Vanaf volgende vergadering starten we altijd met met punt 9 nieuws uit de school.
2.Ingekomen stukken.
-De ingekomen stukken zijn op de agenda gezet onder punt 5,6 en 8.
3.Rooster vergaderdata MR.
-Dinsdag 21 november wordt donderdag 16 november. LV stuurt het definitieve rooster nogmaals
rond.
-Tijdstip vergaderingen 19.30 tot max 21.30. 21.15 bekijken we wat we nog behandelen en wat er
door schuift.
4.Missie/doelen MR.
-Bespreken van de meerwaarde van medezeggenschap. Verschillen en overeenkomsten tussen de
MR en de directie. Deels besproken (de meerwaarde en de allergie in medezeggenschap), dit punt
laten we terugkomen op de volgende vergadering. Dan gaan we verder met punt 2, korte en lange
termijn doelen. De lijst is niet ingevuld op basis van ervaringen.
JG stuurt zijn ingevulde lijst en deze wordt door LV gecombineerd met die van de MR.
5.Email ouders schoolreis.
-De ingekomen brieven zijn besproken. De MR heeft aan JG gevraagd om informatie over de
gesprekken die vooraf zijn gegaan aan de ingekomen brieven.
Daarnaast is er een evaluatie geweest ingevuld door de leerkrachten.
Wij zien geen aanleiding om het schoolreisbeleid te herzien.
LY en LV stellen een brief op richting ouders.
6.SOP + ijkinstrument basisondersteuning
We hebben een brief opgesteld met een positief advies. Met daarin het aandachtspunt dat er veel
verwezen wordt naar protocollen. Van deze protocollen is de MR niet op de hoogte en we
vertrouwen erop dat wij deze alsnog ontvangen.
7.Terugkoppeling gesprek OR-MR-directie
Het gesprek met OR en directie is gevoerd door LvdV. Zij is afwezig dus kon er geen terugkoppeling
plaats vinden.
8.Tevredenheidsonderzoek.
We hebben een brief opgesteld waarin wij instemmen met de analyse van het
tevredenheidsonderzoek. Wij kunnen ons vinden in de aandachtsgebieden. Ook vragen wij in de brief
om een terugkoppeling over de voortgang van de aandachtspunten in het voorjaar van 2018.

9.Nieuws uit de school.
-Voor 5 oktober is er een oproep voor het onderwijs om te gaan staken. In het (VCOG) directie
overleg van 22 september wordt er besloten of de VCOG achter deze oproep staat.
-A.Rensen wordt 12-09 geopereerd.
-1 leerkracht ziek, maar er zijn momenteel geen invalkrachten. Dus dit wordt eerst intern opgelost.
10.Nieuws uit de GMR.
De GMR stukken zijn ter kennisgeving. Behalve het stuk medezeggenschapsreglement. Deze moet
aangepast worden per school. LV heeft een aantal punten al ingevuld:
-Punt 1e CBS Aquamarijn.
-Punt 3 zes, punt 3a 3 en punt 3b 3.
-Punt 33 Indien personeelsleden of ouders punten in willen brengen in de MR dan gaat dit schriftelijk
via het email adres mr@cbsaquamarijn.nl.
-Punt 34 Door middel van stemming door de leden van de MR wordt er bepaalt of, en hoe en
wanneer personeelsleden dan wel ouders geraadpleegd worden. De personeelsgeleding heeft een
doorslaggevende stem bij het raadplegen van het personeel en de oudergeleding heeft een
doorslaggevende stem bij het raadplegen van de ouders.
Nog niet ingevuld:
-Punt 35 huishoudelijk regelement vaststellen. LV stelt een huishoudelijk regelement op voor de MR
van CBS Aquamarijn. Dit komt in de volgende vergadering terug.
-Punt 39, 4. Hier hebben wij besloten het voorbeeld zo over te nemen.
-Voetnoot vervangen door regelement Aquamarijn.
11.Rondvraag.
Geen.
Volgende vergadering donderdag 19 oktober om 19.30

