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verslag MR-vergadering St. Joris
1.

Acties vorige vergadering
 Deze acties zijn reeds uitgevoerd.

2.

Ingekomen post / mail
 geen bijzonderheden

3.

Mededelingen vanuit de GMR
 De concept-notulen van de GMR zijn in te zien op de site van SP Condor.
De inloggegevens heeft Gemma via de MR app doorgestuurd.
 Jos heeft het volgende standpunt doorgestuurd n.a.v. de vraag aan de
oudergeleding over hun mening over het doorbetalen van lerarensalarissen bij
staking vanuit Condor.
Ons standpunt is dat we er geen probleem mee hebben dat de salarissen
doorbetaald worden mits de leerkrachten ook daadwerkelijk aan de
stakingsacties meedoen.
Als ze het als extra (betaalde) vrije dag benutten en niet meedoen met
de acties, vinden wij dat ze daarmee niet solidair zijn met de wel stakende
collega's.
Ze hadden dan dus eigenlijk gewoon moeten gaan werken.

4.

Mededelingen vanuit St. Joris / Team / Ouders
Mededelingen :
 personeelsinfo : Lilian is hersteld gemeld per 5 april
 subsidiegelden cultuur opnieuw aangevraagd / intentieverklaring

goed

gekeurd / aanvraag afmaken voor 1 juni
SPO Condor hebben op 20 maart een 1ste meting gehad mbt
de AVG wet. Dit bureau maakt een plan voor spo Condor welke zaken
hier op stichtings- en schoolniveau aangepast moeten gaan worden
 wens team scholing Fides traject op leerkracht niveau van groep 1 - 8 /
doorlopende aanpak en de verbinding met onze visie
 moment coaching op de werkvloer coöperatief leren met leerkracht en
externe coach verloopt naar wens van ons team
 besluit genomen aanschaf "Kleuterplein" voor groep 1/2 schooljaar 20182019
 directeuren

 16

mei studiemiddag leren en onderwijzen met ICT met externe
deskundige
 maandag 28 mei audit op school
 dinsdag 19 juni inspectiebezoek dyslexie
 op dit moment taakuren en professionele dialoog gesprekken door
Monique met de teamleden.
 vanaf schooljaar 2018-2019 1 leerkracht plaatsnemen in de GMR vanuit
onze 3 scholen
 opzet huidige schoolgids aanpassen via structuur "Vensters" update is via
de mail naar de MR-leden verzonden
5.

Formatiebudget
 Monique heeft een overzicht m.b.t. formatie 2018-209 toegestuurd. Ze licht het
voorstel toe.
Er is een LOF LerarenOntwikkelFonds aangevraagd m.b.t. ICT.
 De MR gaat akkoord met de groepsverdeling voor het komend schooljaar.

6.

Afschaffen 7 vrije vrijdagochtenden groep 1+2
 Instemmingsrecht MR; ouderenquête
We kunnen ons vinden in de argumenten.
- Op alle drie de scholen maken de groepen 1/2 evenveel uren.
- De onderwijsuren die kinderen teveel maken (rest uren) zijn in te
zetten bij calamiteitenuren.

7.

Begroting
 Materiële begroting 2018
De kaderbrief materiele begroting 2018 is duidelijk.
We kunnen nog geen akkoord geven omdat we het financieel overzicht 2017 nog
niet hebben ontvangen. We komen hier de volgende vergadering op terug.

8.

Schoolgids
 We verwachten voor de volgende vergadering dat we de schoolgids hebben
kunnen voorzien van de laatste tips en ideeën.

9.

Anti-pest protocol
Het leerkrachten deel heeft het anti-pestprotocol (concept jan/febr. 2018) binnen
het team besproken. We lichten het ouderdeel hierover in. Zij bekijken het
concept en geven eventuele aanvullingen door voor 30 april.

10.

Achterban raadpleging
 De schoolenquête Scholen met succes is door 100% van de leerkrachten in
gevuld. Bij het oudergedeelte was dit nog erg laag (33 %)???
Wat zou hiervan de reden kunnen zijn?
- niet alle ouders hebben de uitnodiging ontvangen
- de uitnodiging komt van een extern bureau (ouders herkennen deze
mail niet) en ouders openen de mail niet
- ouders vragen zich af in hoeverre de ingevulde gegevens anoniem
zijn

11.

Planning MR
 volgende MR vergadering maandag 25 juni om 19.00 uur
 tijdens de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar zal de nieuwe opzet voor
ons jaarplan besproken worden.

12.

Tekenen geleide formulier (standaard)
 afschaffen 7 vrije vrijdagochtenden

13.

Rondvraag
Jos vraagt of er ook een ouder vanuit de drie scholen in de GMR nodig is. Hij
stuurt hierover een mailtje naar de GMR.
To-do lijstje
wie
Monique
Jos en Thy

Monique
Gemma

Marjan Lucassen

wat
doorsturen financieel overzicht
2017
anti-pestprotocol doorlezen en
eventuele aanvullingen of
verwijzingen doorgeven
doorsturen schoolgids
verslag op de site plaatsen

wanneer
voor 25 juni
voor 30 april

voor 25 juni
voor 1 mei

