Notulen MR-vergadering
Datum:

maandag 10 december, 20.00 – 22.10 uur

Aanwezig:

Willemijn van Keulen, Gunther den Braven, Margot de Korte, José Eijbergen, Femmy van
der Ent Braat (voorzitter), Nicolette ten Velde (notulen), Francien Korpershoek

Afwezig:

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
Opening en welkom door Femmy. Welkom ook voor Willemijn die de hele avond aanwezig zal zijn.
2. Begroting
De begroting 2019 ligt ter informatie bij de MR en wordt deze vergadering besproken. Willemijn licht de
belangrijkste punten toe en benadrukt dat er goed overleg is geweest met de medewerkers om de juiste
keuzes te maken. De speerpunten van deze begroting zijn o.a. scholing, nieuwe methodes en formatie.
3. Arboplan
Het Arboplan wordt toegelicht door Willemijn en besproken in de MR. Er is teruggekeken naar vorige jaren
en daar is een nieuw actieplan uitgekomen.
4. Gesprekkencyclus
De gesprekkencyclus heeft te maken met het loopbaanbeleid van de school. Leerkrachten doorlopen
verschillende fases (van leerkracht in opleiding tot excellente leerkracht) tijdens hun loopbaan en zijn mede
verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Willemijn informeert met dit plan de MR over de inhoud van
deze gesprekken-structuur. De gesprekken-cyclus is een school-specifieke uitwerking van het loopbaanbeleid
vanuit KPOA.
5. Schoolplan
Op stichtingsniveau is er een strategisch beleidsplan opgesteld. Het schoolplan gaat over de strategische
koers van de school en omvat de missie, visie en alle strategische- en onderwijskundige doelstellingen voor
de komende 4 jaar. Deze legt Willemijn voor aan de MR. Willemijn licht alvast de wensen van de school toe,
mede voortgekomen uit de studiedagen van de KPOA-directie naar Zweden. Tijdens de eerste studiedag is er
binnen het team gewerkt aan de visie van de school: deze visie omvat heldere kernwaarden met daarbij een
concrete uitwerking van deze waarden. Het schoolplan zal opnieuw op de agenda van de MR komen als het
volledig is en de MR-leden kijken in de tussentijd kritisch naar de strategische koers. Het wordt een groot en
omvangrijk document wat gezien moet worden als de blauwdruk van de school. De volgende bespreking
staat gepland voor januari, het streven is om het schoolplan op 1 maart a.s. klaar te hebben, de deadline is
het einde van het schooljaar. Tijdens de vergadering is ook nog nagedacht over hoe de ouders bij het
schoolplan betrokken kunnen worden. Hiervoor zal een koffieochtend worden georganiseerd waarbij het
ontmoeten van elkaar centraal staat maar waarbij ook kort de aandacht gevestigd wordt op het schoolplan.
6. W.v.t.t.k.
Francien’s vraag over de inzet van een medewerker wordt door Willemijn beantwoord.

7. Rondvraag
8. Sluiting.
Het volgende overleg is gepland op maandag 28 januari om 19.30 uur. Tijdens dit overleg bespreekt de MR
het schoolplan en wordt Gerdien uitgenodigd in verband met haar zitting in de GMR.
Volgende overlegdata worden nog definitief vastgesteld, het voorstel is 11 maart, 6 mei, 20 mei (reserve)

