Notulen Medezeggenschapsraad Bos en Lommerschool 19 september 2017
Datum
Tijd

: 19 september 2017
: 17:15 – 18:45 uur

Aanwezig : Marjan de Jong, Hanan Ben Massaoud, René Udo,
Annelien de Voogt Halima Massoudi, Anwar Guman
Afwezig :
Voorzitter : René Udo
Notulist : Halima Massoudi
Punt 1: opening
René opent de vergadering.
Trudy is bij aanvang van onze vergadering kort aanwezig om ons een goed jaar te wensen.
Punt 2: taakverdeling leden
René blijft graag voorzitter.
Halima stopt na 2 jaar met notuleren.
Aangezien er geen gegadigden zijn, zal er worden gerouleerd en notuleert iedereen dit
schooljaar dus om de beurt.
Annelien beheert de mailbox en is onze archivaris. Zij beheert alle documenten.
Hanan zal de ideeënbus beheren.
René stelt de agenda op en is namens de MR de contactpersoon die met de directie praat.
Hij heeft ter voorbereiding van onze vergaderingen vooroverleg met de directie.
Marjan is namens de personeelsgeleding toegetreden tot de GMR.
Annelien is de archivaris. Ze zal alle stukken beheren.
Punt 3: huishoudelijk reglement
De statuten zijn verouderd en moeten nog een keer worden bekeken en aangepast.
We vragen onze voormalige lid Charlotte naar de statuten.
Punt 4: notulen vergadering 27 juni en 11 juli 2017
De notulen zijn helaas nog niet in ons bezit. Binnenkort zijn de verslagen van onze
vergaderingen beschikbaar.
Punt 5: mededelingen
Dinsdag 26 september 2017 is de jaarlijkse ouderavond. O.a. een presentatie door Thea
Rentenaar over het pedagogisch klimaat. Op 9 oktober 2017 is er een informatieavond
voor nieuwe MR-leden. Wellicht dat Anwar (OG) en Marjan (PG) deze avond willen
bijwonen.
5 oktober staken de leraren. Onze school is die dag gesloten.

Punt 6: binnengekomen post
Er is geen post. Waar is de brievenbus van de MR?
Punt 7: jaarplanning
De vergaderdata worden voorlopig vastgesteld op:
21 november 2017, 23 januari 2018, 13 maart 2018, 15 mei 2018, 26 juni 2018 en evt. 10 juli
2018.
We streven ernaar de volgende punten te behandelen op onderstaande data:
21/11: statuten, IPC (Marjan is coördinator IPC, er worden 3 projecten gedaan. IPC zit
momenteel in de opstartfase). Er worden volgende week 3 onderwerpen gekozen voor dit
schooljaar. Er moeten bepaalde leerdoelen worden behaald. Op 20 oktober is er een
studiedag over IPC. Anwar wil deze studiedag bijwonen.
Nog steeds heeft de OG twijfels en wil graag dat het in de gaten wordt gehouden.
Ook wil de OG dat er goed wordt gelet op toetsperiode en IPC. Deze belangrijke
schoolonderdelen mogen elkaar niet in de weg gaan zitten.
23/01: IPC, pedagogisch klimaat.
13/03: begroting 2018
15/05: zorgplan/ formatie
26/06: schoolgids, formatie, jaarverslag.
10/07: optioneel
Punt 8: jaarlijkse ouderavond op 26 september 2017
René zal namens de MR een introductie verzorgen en o.a. alle leden voorstellen. Iedereen
doet zijn best om aanwezig te zijn.
Punt 9 en 10: wvttk en rondvraag
Geen opmerkingen
Er zijn geen vragen.
De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende MR vergadering is op 21 november 2017 van 17:15-18.45 uur

