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1

Opening
Michiel heet iedereen welkom. De opening van vandaag wordt verzorgd door Kelly met het gedicht
'Voetstappen in het zand'.

2

Mededelingen
Geen.

3

Ingekomen post
– kerstkaart Wim en Adriëlle
– tijdschrift Info.MR
– bericht over migratie mailadres MR

4

Vorige notulen
Geen tekstuele opmerkingen. Karen stuurt het verslag als definitieve versie rond.
Naar aanleiding van het verslag:
– Jody vraagt een verduidelijking bij de tekst over de duur van de meivakantie.
– De teamgeleding checkt hoe de onderwijsuren momenteel worden bijgehouden.
– Jody wil graag de documentatie over andere schooltijden ontvangen.
– Karen vraagt naar de voortgang m.b.t. het voorkomen van parkeren en stoppen vlak voor de
school.
Naar aanleiding van de actielijst:
– Punt 4: in een brief geeft het bovenschools management aan dat de websites bovenschools
worden gebouwd. Elke school levert specificaties aan.
– Punt 11: een lid van het team en een ouder in de benoemingsprocedure laten meedoen werkt
goed.
– Punt 12: ouderavond over de Vreedzame School afwachten. Jody geeft de tip om de uitnodiging
met zorg en wervend op te stellen. Michiel communiceert dit met de stuurgroep.

5

Terugkoppeling vanuit de GMR
Geen.

6

Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Geen.

7

Agendapunten vanuit de MR

Voortgang speerpunten MR
De protocollen m.b.t. de zorg worden geagendeerd in het team.
1 van 2

Nulmeting/jaarplan
Johan wordt uitgenodigd om tijdens de volgende vergadering de nulmeting en het jaarplan toe te
lichten.
Passend onderwijs
We bespreken de brief van het ministerie van OC&W over de invoering van passend onderwijs. Vragen
die deze oproept, zijn:
– Wat kan een individuele school verwachten?
– Wat verandert er mogelijk voor 't Anker?
– Hoe gaat het schoolondersteuningsprofiel er globaal uitzien?
Aan Johan en Ben wordt de vraag gesteld of het passend onderwijs in het directieberaad en/of GMR al
onderwerp van gesprek is.
8

Besluitvorming
Geen punten ter besluitvorming

9

Rondvraag
Geen punten.

14

Afsluiting
Michiel sluit de vergadering om 21.00.

Volgende vergaderingen
– donderdag 14 maart (opening door Michiel)
– donderdag 25 april (opening door Adrielle)
– maandag 1 juli (opening door Karen)

Actielijst
Wie

Wanneer

1 Stukken vóór MR-vergaderingen versturen

directie

paar dagen voor elke vergadering

2 Stukje schrijven voor de nieuwsbrief

secretaris

na elke MR-vergadering

3 Post scannen op relevantie

secretaris

vóór elke volgende vergadering

4 Beleidskeuzes en regelruimte individuele scholen t.a.v.

Ben

loopt

5 Fototoestel mee voor fotomoment MR

Karen

januari of maart

6 Doorgeven dat Ben contactpersoon wordt voor

voorzitter

voor volgende vergadering

teamgeleding

voorjaar

8 Bekijken jaarboek primair onderwijs

allen

laten rouleren, Karen als 1e

9 Toekomstig agendapunt: vergroten ouderparticipatie

Ntb

Ouderavond Vreedzaam afwachten

teamgeleding

voor de volgende vergadering

11 Afstemmen met IB'er over actualiteit zorgprotocollen

teamgeleding

voor de volgende vergadering

12 Agenderen andere schooltijden

MR

wachten op komst nieuwe directeur

Actie

schoolbegroting bespreken in GMR

bovenschools management
7 Informeren naar overzicht lesuren op jaarbasis en aantal

vakantieweken

ouderavonden (b.v leren van ervaringen vrije school).
10 Laagdrempeligheid aanspreken leerkrachten op plein

meenemen naar het team
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