notulen MR-vergadering
Di 8 december 2015 19.30 uur
Plaats: Vergaderkamer
Aanwezig: Mirjam, Elja, Gea, Iris, Lugunda, Frans
Afwezig: Christel
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Onderwerp
Opening
Notulen vorige vergadering: vastgesteld en kunnen
geplaatst worden
Post en algemene mededelingen: bedrag van de MR
komt op de rekening van de Stichting ouders van de
Bongerd. Elja stuurt hierover een mail naar de stichting.
Bespreken actiepunten: Reglement MR, Iris geeft aan
door drukte hier niet aan toe te komen
GMR: ST. leergeld heeft een verzoek gedaan aan de
GMR om een bijdrage te doen vanuit het budget GMR.
Vraag is wat is de argumentatie van leerplein en om
welk bedrag gaat het. Lugunda denkt aan een termijn
van 5 jaar. MR is op zich voor.
Taakbeleid: alle enquêtes zijn bekeken, veel reacties
gehad. 65 formulieren retour en een aantal losse
mailtjes.
- Er is onduidelijkheid over de rekenformule
- Duurzame inzetbaarheid
- Hoe de uren inzet, afgesproken dat de bond,
directeuren en de GMR overleg gaan hebben.
Wordt vervolgd
- Statuten en Reglement GMR wordt in februari
afgerond.
- Jaarverslag GMR is bijna afgerond
- Sociaal plan, veel gesprekken gehad. Als
leerkrachten nog geen bericht hebben gehad op
de mail aan het bestuur dan een reactie aan het
bestuur doen
Mededelingen:
Team: druk met voorbereiden van werkbezoeken aan
andere sterrenscholen in Nederland. Elk teamlid gaat
op werkbezoek
Ouders:
Directie: ziet een toeloop van leerlingen in de
onderbouw. Er waren veel ouders op de open dag die
worden benaderd voor een vervolg gesprek. Doordat
we nu een sterrenschool zijn zien veel nieuwe ouders
de ambities. Overige toename door diverse redenen
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Schoolplan: uit verschillende motto’s is gekozen voor
het motto “ruimte voor wie je bent”
LB functies en exclusiviteit: gemotiveerd waarom de 5
gekozen functies als exclusief zijn aangemeld. De MR
stemt hiermee in
Stappenplan sterrenschool: verschoven naar de
volgende vergadering
Het KinderCentrum: postief, gesprekken lopen nog

vastgesteld
vastgesteld

bespreken
Bespreken

Ontwikkelagenda: 10 punten waar voor dit jaar de
bespreken
hoogste prio aan wordt gesteld. Borgingsdocument PBS,
kidsteam en lunchpauze zijn in de maak. Komen nog ter bespreken
bespreking in de MR
publieksvriendelijk jaarverslag: prettig leesbaar, enkele
spelfoutjes nog. Elja levert nog een stukje in over
cultuur
Aannamebeleid: we groeien. Vraag of er nog de
bespreken
mogelijkheid is, als klassen groeien waar ook “zorg”
kinderen zitten voor een onderwijsassistent. Frans heeft
een gesprek met Hans hierover.
Rondvraag en w.v.t.t.k. : Frans: oproep: op de website
staat het school ondersteuningsplan wat aangepast
moet worden. Dit hebben Frans en Jolande gedaan,
verzoek om dit door te nemen en opmerkingen te
geven. Het ondersteuningsplan wordt in de volgende
vergadering vastgesteld

volgende vergadering: 10 februari 2015
Stappenplan sterrenschool
ondersteuningsplan

Aktie punten
MR reglement
Notulen plaatsen
S.O.B. mailen
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