Notulen MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Maandag 12 februari 2018
Notulist: Cees Jan van Loo
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Markesteen

A G E N D A P U N T E N
Nr. Tijdstip
1
19.30 - 19.40

Onderwerp
Inspreektijd ouders
⦁

Geen ouders aanwezig

1

Bijlagen

19.40 - 20.00
2

Ingekomen post / mededelingen, oa.
⦁

Personele aangelegenheden

⦁

Staking
⦁
⦁
⦁
⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

3

20.00 - 20.10

Bestuurtoezicht inspectie
⦁

20.10 - 20.30

Inspectie bezoek tegenwoordig eerst het bestuur.
Na een gesprek daar, wordt bepaald welke scholen
bezocht gaan worden. In Januari is OOZ bezocht.
Jorien heeft nog niet iets vernomen van het bestuur.
Wanneer er nieuws is komt dit terug op
vergadering.

Ouderavond
⦁

Inmiddels 18 aanmeldingen n.a.v. de uitnodiging.
Deze zag er keurig uit. Er komt nog een reminder.
MR heeft geen rol. Fijn als iedereen er is.

Breng- en koffieochtend
⦁

+/- 15 mensen aanwezig(met name onderbouw).
Informele sfeer. Wel wat vragen en informatie
gedeeld. Was een prima eerste keer. We hebben er
5 gepland. Deze gaan we sowieso doen.

Toekomststoel, zie
https://youtu.be/AVX55lkNEVk

Notulen vorige vergadering
⦁

⦁

4

Ondanks geld voor werkdrukverlichting wel estafette
staking.
A.s woensdag 14 feb. Noord- Nederland
14 mrt. Flevoland, Noord- Holland, Utrecht
Mogelijk in april staking voor onze regio.

Geel gearceerde stukken eruit.
Notulen goed gekeurd en vastgesteld. Wouter
bedankt!

HVO/GVO/IGO
⦁

⦁
⦁
⦁

⦁

Overleg school met leerkrachten HVO/GVO/IGO
intentie om samenwerking te zoeken om het
aanbod zo compleet mogelijk te krijgen op een
openbare school. Kennisoverdracht om kinderen
vanuit verschillende stromingen naar de wereld te
laten kijken. Het aanbod is absoluut niet om vanuit
een specifieke overtuiging een stroming te mogen
aan/uitdragen.
MR groot voorstander van deze ontwikkeling een zo
breed mogelijk aanbod aan te bieden.
Dit punt wordt geagendeerd voor de volgende MR.
Het wordt ook besproken in het team.
Verhoudingen in hoeveelheid lessen moet goed in
balans.
Uitgangspunt is dat alle leerlingen die hiervoor in
aanmerking komen deelnemen.

Pauze
2

X (1)

5

20.35 - 20.40

6

20.40 - 20.50

7

8

20:50 - 21.00

21.00 - 21:15

Vakantierooster 2018-2019
⦁ Rooster gedeeld met de MR.
Formatie
⦁

X (1)

Jorien verwacht dat ze op dezelfde formatie uitkomt
als vorig huidig schooljaar. 7 groepen.
Knelpuntenpot is dan nog wel nodig.

Tussenschoolse Opvang
⦁

Volgend schooljaar gaat TSO veranderen. Ambitie
is om samenwerking tussen de Markesteen en
Partou te bewerkstelligen.

Privacy wetgeving AVG
⦁ Eind mei wordt wetgeving aangepast: betekent dat

X (1)

GMR

X (2)

we nog bewuster moeten omgaan met gegevens
die er zijn. Jorien heeft document naar bestuur
gestuurd.

9
10

21.15 - 21.25
21.25 - einde

Rondvraag en sluiting

3

