Notulen Medezeggenschapsraad Bos en Lommerschool 11 juli 2017
Datum
Tijd

: 11 juli 2017
: 17:15 – 18:15 /18:15-19:15 etentje ter afsluiting

Aanwezig
Afwezig

: Charlotte Hagenaars, Hanan Ben Massaoud, René Udo, Annelien de Voogt,
Halima Massoudi, Anwar Guman
: Marjan de Jong

Gast

: Trudy van den Berg (directie)

Notulist

: Halima Massoudi

Voorzitter

: René Udo

Punt 1: opening
René opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
We starten de vergadering met de mededelingen/agendapunten van de directie
Punt 2: gespreksonderwerpen directie
Formatie 2017/2018: de formatie is bijna rond. Tjako blijft 3 dagen als ib-er op school. Er
komt een nieuwe kleutergroep. Er is een vacature uitgezet voor deze groep. De formatie is
akkoord bevonden door alle MR-leden.
IPC: de mening van de oudergeleding wordt gevraagd.
Anwar heeft enige bedenkingen maar staat wel achter het personeel en hun kunde. Wel is hij
van mening dat er verschillende evaluatiemomenten moeten zijn. Hoe meten we de
resultaten?
Halima heeft opgemerkt, dat de bovenbouw meer moeite heeft met IPC. De onderbouw is
wel enthousiast en doet het goed.
Hoe pas je IPC toe naast de exacte vakken? Er zijn dus veel twijfels bij de OG.
De directie zegt dit in de gaten te houden. Na een half jaar wordt IPC geëvalueerd bij de
ouders.
Anwar geeft aan graag bij de studiedag voor IPC voor alle leraren te zijn. De directie geeft
aan, dat dit best mogelijk is.
Besluit: IPC wordt met goedkeuring ingevoerd onder de voorwaarde dat het regelmatig
geëvalueerd wordt.
Schoolgids: Ingrid mailt deze zo snel mogelijk ter goedkeuring naar de oudergeleding.
Punt 3: verslag vergadering 23 mei 2017
De notulen worden goedgekeurd en zullen op de website geplaatst worden.
Punt 4: mededelingen

De voorzitter schrijft het jaarverslag.
Punt 5: binnengekomen post
Er is geen post. Nogmaals geven we aan dat de brievenbus weg moet uit de ouderkamer.
Niemand kan hem vinden.
We stellen voor dat er ook gebruik kan worden gemaakt van het digibord om aan te geven
waar de notulen te vinden zijn, wanneer er vergaderingen zijn van de MR en ook waar de
brievenbus zich bevindt.
Punt 6: GMR
Charlotte gaat uit de GMR. De GMR wil graag meer personeelsleden als nieuwe GMR leden
werven. De vraag aan de personeelsgeleding is wie er graag zitting wil nemen in de GMR.
De inspectie gaat nieuwe normen stellen. De inspectie wordt meer bestuurlijk. Ons
schoolbestuur (AWBR) gaat inspecteren en legt zelf verantwoording af aan de inspectie.
De Bos en Lommerschool wordt wellicht aangesteld als excellente school.
Punt 7: samenstelling MR 2017/2018/ afscheid Charlotte
We nemen afscheid van Charlotte. We bedanken haar en geven een afscheidscadeautje
namens alle leden en de directie.
Marjan de Jong gaat haar vervangen als lid van de personeelsgeleding.
Punt 8: Wvttk
Anwar geeft aan dat er geen slot is op de wc deur bij de kleuters. Ingrid geeft aan dat er
binnenkort klemmen komen op de deuren.
Punt 9 en Punt 10: De rondvraag en sluiting vergadering
Er zijn geen vragen.
De MR-leden en de directie sluiten het schooljaar met z’n allen gezellig af!

