notulen MR-vergadering
Di 27 oktober 2015 19.30 uur
Plaats: Vergaderkamer
Aanwezig: Elja, Mirjam, Gea, Iris, Frans (v.a. 20:00)
Afwezig: Monique, Cristel

Onderwerp
Opening
Notulen 14-9-2015: notulen zijn goedgekeurd en
kunnen op de website geplaatst worden
Post en algemene mededelingen: geen
Bespreken actiepunten: actie punten zijn doorgelopen
en afgehandeld
Reglement MR: de bijlage is akkoord en zal in het
reglement verwerkt worden. Daarna zal het reglement
definitief gemaakt worden en op de website geplaatst
worden.
verkiezingen MR: aangezien er geen tegen kandidaten
aangemeld waren, zijn er geen verkiezingen nodig en
zal de termijn van Iris met 3 jaar verlengd worden.

status

Actie door

Goedgekeurd

Mirjam

7

Jaarverslag MR: vastgesteld is op de website geplaatst

vaststellen

8

GMR: Iris heeft de stukken ontvangen van Lugunda en
zal dit ter info doorsturen aan de MR leden
Mededelingen:
Team: geen
Ouders: veel positieve geluiden over de boekenmarkt
gekregen. Wat betreft de algemene ouderavond zijn er
enkele opmerkingen gekomen over de presentatie van
de kascommissie. Vragen over wanneer er weer een
kinderkermis komt (dit jaar koningskermis)
Directie: trots op de leerlingengroei t.o.v. vorig jaar.
Op 1 okober waren er 149 leerlingen t.o.v. 127 vorig
jaar.
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10/11 Schoolplan/stappenplan sterrenschool: er is een
stuurgroep overleg geweest waarin het stappenplan is
besproken. Plan van aanpak is besproken. Tastbaar
maken voor ouders op de ouderavond en d.m.v. de
flits. Frans vraagt nog om na te denken over een
pakkende titel voor het schoolplan. Verder is het
schoolplan doorgenomen. De aanpassingen worden
verwerkt en verstuurd, dan kan er nog eventuele input
aangeleverd worden tot 12 november, op de volgende

doorlopen
Vaststellen

Iris

Bespreken

Bespreken

allen

vergadering van 8 december zal het schoolplan
definitief gemaakt worden.
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Jaarverslag bevoegd gezag: TOP was voorheen het
jaarverslag, wordt nu jaarcontract – ontwikkelagenda.
Jaarverslag bevoegd gezag kan van de jaarplanning af
gehaald worden.
Het KinderCentrum: het contact, dat loopt tot 31-72017, van HKC zal niet worden verlengd. St. OOK hheft
de ontwikkeling van de sterrenschool vormgegeven,
dus vanuit die optiek gaan we verder met OOK. Er zijn
gesprekken gaande tussen HKC en OOK over de
overname. Voorstel is om een ruil te doen. De Bongerd
heeft aangegeven het personeel te willen behouden,
er zal bekeken worden of dit tot de mogelijkheden
behoort.
Team ontwikkelPlan : wordt ontwikkelagenda
Teldatum (formatieoverzicht): zie mededelingen
directie
LB functies en exclusiviteit: voorstel is om bij dezelfde
6 functies als vorig jaar exclusiviteit te behouden.
Verzoek van Frans om hier over na te denken zodat het
exclusiviteitsbeginsel op 8 december definitief
gemaakt kan worden.
Jaarcontract : van de jaarplanning af halen
Verslag vertrouwenspersoon/klachtenregeling: van de
jaarplanning af halen
Aanvragen huisvestingsvoorzieningen: van de
jaarplanning af halen
Rondvraag en w.v.t.t.k.

volgende vergadering: 8 december 2015
GMR
Stappenplan sterrenschool
Het KinderCentrum
Publieksvriendelijk jaarverslag
Exclusiviteits LB functies
schoolplan
ontwikkelagenda

Aktie punten
Plaatsen notulen op de website
Input leveren schoolplan voor 12-11
Regelment MR

Ter informatie

vaststellen
vaststellen

Mirjam
allen
Iris

