Notulen MR 9 september 2019
Aanwezig; Rachid Moumli, Kamber Sener, Asiye Turkmen, Menca Deinum,
Manuella Grzankowska, Bianca Veldhuis, Niels Groeneweg
1. Functiebepaling
Voorzitter: Rachid Moumli
Secretaris: Bianca Veldhuis
2. Mededelingen
● Op 10 september 2019 is de eerste bijeenkomst voor een nieuw Visie en missie traject. Deze
wordt in enkele weken in concept gezet en visueel ondersteund.
● De schoolgids komt vanaf dit schooljaar in Vensters PO te staan. Hij staat momenteel nog in
concept.
● Vanuit Innoord wordt de MR-cursus aangeboden. Bianca heeft al contact met M. Schoen.
3. Notulen en actielijst
Goedgekeurd en de actielijst is aangepast.
● Naar aanleiding van de notulen is er een vraag over monitor 3 van juni 2019. Deze is niet
teruggekoppeld aan de ouders of de MR. Doordat de monitor te dicht op het
inspectiebezoek zat was er geen terugkoppeling mogelijk. Aan de hand van het
inspectierapport is er een verbeterplan 2019-2020 opgesteld. Deze wordt aan ouders
gepresenteerd en wordt in de MR op 4 november besproken. Komend schooljaar zal de
school nog diverse monitor-momenten inplannen. Het verzoek van de PMR is dat de monitor
op maat zal zijn, naar de leervragen van de personeelsleden.
● Dit schooljaar is de Parro-app actief geworden. Na de herfstvakantie zal alle communicatie
via de app lopen. Ook is er een papieren schoolkalender gemaakt. Dit is het laatste
schooljaar waarin de kalender wordt uitgegeven.
4. Concept jaarverslag MR 2018-2019
Er worden in de vergadering diverse typefouten en lay-out fouten opgemerkt. Deze worden
aangepast. Verder is het wenselijk om een paginanummering op te nemen. De MR keurt het
jaarverslag goed wanneer deze punten aangepast zijn. Het jaarverslag hoeft hierdoor niet opnieuw
geagendeerd te worden.
5. Vergaderdata 2019-2020
Op 28 oktober 2019 is er een studiedag. De geplande MR vergadering wordt verplaatst naar 4
november 2019.
6. Jaarplanning MR 2019-2020
● Contact met de ouderraad is geen taak die passend is bij de MR. Deze wordt uit de
jaarplanning verwijderd.
● De werkdrukverlagende gelden 2019-2020 en de jaarbegroting van de MR staan voor de
eerste vergadering. Deze zullen op de vergadering in november besproken worden.
● Voettekst opnemen met datum vaststelling
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7. Begroting MR 2019-2020
De MR behoort een begroting te hebben. Momenteel is er niet bekend wat de school begroot in de
schoolbegroting voor de MR en waar de MR dit aan moet besteden. Niels Groeneweg gaat in de
schoolbegroting bekijken wat er momenteel begroot is voor de MR. Tijdens de MR-cursus zal de MR
bespreken waar de begroting voor dient.
W.V.T.T.K.
● Manuella Grzankowska sluit aan bij de MR-cursus die door Innoord wordt aangeboden.
Datum volgt nog.
● De MR-leden die punten op de agenda willen plaatsen mailen dit uiterlijk 2 weken voor de
komende vergadering naar mr@ijdoornschool.nl.
● Bianca Veldhuis is bezig om de bestanden via de drive te kunnen delen met de MR geleding.
Hierdoor kunnen bestanden eerder beschikbaar zijn voor de MR geleding.
Actielijst:

Wanneer:

Wie:

Oudervertegenwoordiging
voor de GMR werven via
nieuwsbrief van de school

Zo snel mogelijk

MR / Niels Groeneweg

Typefouten en lay-out
aanpassen van het jaarverslag

Zo snel mogelijk

Bianca Veldhuis

Jaarverslag MR 2018-2019 op
de website plaatsen

Zo snel mogelijk

Bianca Veldhuis / George Pol

Jaarplanning MR 2019-2020
aanpassen. Opnemen ter
vaststelling komende
vergadering

4 november 2019

Bianca Veldhuis

Begroting werkdruk
verlagende gelden 2019-2020
agenderen

4 november 2019

Bianca Veldhuis

Begroting MR 2019-2020
uitzoeken

voor 4 november 2019

Niels Groeneweg

Vergaderdata schooljaar 2019-2020:
● 9 september 2019
● 4 november 2019
● 9 december 2019
● 3 februari 2020
● 23 maart 2020
● 18 mei 2020

2

