Besluitenlijst MR 7 vergadering 23 mei 2016
Aanwezig: Bas, Corné (secretaris), Henk (voorzitter), Kim, Lineke, Monique, Nicolle, Rob
Onderwerp
Opening en
vaststelling agenda.
2a. Notulen
vergadering:
MR 6 maandag 18 april

Besluiten
Agenda vastgesteld.

Door/Voor:
Henk

De notulen van MR 6 wordt aangepast.

Henk

2b. Ingekomen
stukken:

Geen ingekomen stukken.
Laatste Info-MR magazine is in maart niet ontvangen. Monique
neemt de taak “ingekomen stukken” over van Kim.

2c. Mededelingen:
Voorzitter MR:

Wim heeft contact gehad met Henk t.a.v. de voorgestelde
inhoud van de nieuwsbrief. Na overleg is de inhoud aangepast.

Team + Directie:

Geen mededelingen vanuit het team of de directie.

GMR:

Geen mededelingen vanuit de GMR.

OR:
Invoering 25-urig
lesrooster

Geen mededelingen vanuit de OR.
Evaluatie ouderpeiling
Naar aanleiding van de ouderpeiling onder de geregistreerde
huishoudens van de Klapwiek is vast komen te staan dat er in
meerderheid gekozen is voor optie 2: “aangepaste schooltijden”.
Stemming oudergeleding
De oudergeleding van de MR heeft naar aanleiding van de
uitslag van de ouderpeiling gestemd over de opties. Dit onder
toeziend oog van de lerarengeleding.
De stemming onder de oudergeleding gaf het volgende
resultaat:
- Optie 1: 1 stem vóór
- Optie 2: 3 stemmen vóór
Conclusie: De oudergeleding van de MR stemt in met de
invoering van optie 2: “aangepaste schooltijden”
Instemmingsverzoek
De MR had verwacht een officieel instemmingsverzoek te hebben
ontvangen van de directie, maar heeft deze echter niet gehad.
De MR is in afwachting van het officiële instemmingsverzoek om
zodoende instemming te kunnen verlenen aan invoering van
optie 2: “aangepaste schooltijden”

Samenstelling MR
schooljaar 2016-2017

Vervolgtraject invoering 25-urige lesrooster
Wim neemt het initiatief ten aanzien van communicatie naar de
ouders. De MR zal dit proces blijven volgen.
Samenstelling Personeelsgeleding
Kim heeft in MR 6 aangegeven na dit schooljaar afscheid te
nemen van de MR. Er is nog geen duidelijkheid over een
leerkracht die haar taak overneemt.
Tijdens MR 6 is besproken dat Monique voor een derde termijn
zitting neemt in de MR. Uitgezocht moet worden in hoeverre
Monique in het schooljaar 2016-2017 zitting mag nemen in de
MR. Dit wordt nog steeds uitgezocht. In volgende vergadering
wordt hierop teruggekomen.

Algemene
ouderavond
schooljaar 2016-2017

Samenstelling Oudergeleding
Zoals eerder besproken in MR 6. Stelt Nicolle zich niet
verkiesbaar.
Lineke stelt zich herkiesbaas voor haar tweede termijn.
Tijdens de evaluatie van de algemene ouderavond schooljaar
2015-2016 is gebleken dat er weinig interesse is vanuit de
ouders t.a.v. de algemene ouderavond.
De MR heeft voorgesteld om de eerste vergadering van de MR
en de algemene ouderavond samen te voegen. Het eerste uur
van de vergadering wordt ingevuld als algemene ouderavond.
Tijdens dit gedeelte worden de verschillende stukken besproken.
Voorstel datum en tijd algemene ouderavond is 26 september
19:00 uur.

Verkiezingen
Voorstel van de MR is om de verkiezingen dit jaar anders te
organiseren en dit digitaal te laten plaatsvinden onder de
ouders. De kandidaten stellen zich voor, waarop de ouders
vervolgens hun stem uit kunnen brengen.

Taakbeleid

Activiteitenplan
schooljaar 2016-2017

Nieuwe Huisvesting
Klapwiek

Actiepunten
voorgaande
vergadering:
- Informeren naar
magazine info-MR.
- Formatie MR
agenderen voor MR 7.
- Algemene ouderavond
huidige format
agenderen voor MR 7.
- Initiatiefvoorstel
Nieuwe Huisvesting de
Klapwiek reageren via
de mail.
- Lidmaatschap AoB
uitzoeken.
Rondvraag

De voorstellen t.a.v. invulling algemene ouderavond en
verkiezingen moet nog gecommuniceerd worden naar de
directie. Hierna zal er een besluit worden genomen.
SALTO heeft een middag georganiseerd om zaken t.a.v. de
invoering van de nieuwe cao te bespreken. Susan van Houtert
zal de Klapwiek vertegenwoordigen.
Het activiteitenplan wordt volgende vergadering besproken.
Naar de directie wordt gecommuniceerd dat het bedrag welke
volgens de CAO beschikbaar is voor een school van de omvang
van de Klapwiek voldoende zal zijn voor de MR voor schooljaar
2016-2017.
De stand van zaken is dat er extra tijd wordt genomen om het
plan van eisen op te stellen.
Directie zal een inzicht geven in de data. Deze data zal
opgenomen worden in het initiatiefvoorstel. Hierna is het
initiatiefvoorstel compleet en zal het worden ingediend bij
directie.

De Klapwiek ontvangt het magazine nog steeds. Het komt nog
maar 4 keer per jaar.
Agendapunt is opgenomen op de agenda van MR8
Agendapunt is opgenomen op de agenda van MR8
Een aantal leden van de MR hebben gereageerd.

Dit is uitgezocht, wordt volgende vergadering besproken tijdens
het activiteitenplan.
Formatie:
Groep 6b heeft al jaren een vrouwelijke leerkracht. Verzoek om

een mannelijke leerkracht.
Henk wil graag een terugkoppeling van de directie mbt de
afgesproken kwartaal rapportage over de stand van zaken mbt
de begroting
Bas stuurt datumprikker uit ivm etentje MR

Actiepunten:

Verzoek tot instemmingsverzoek bij directie.
Algemene ouderavond communiceren met OR.
Henk neemt contact op met Wim t.a.v. begroting.
Formatie schooljaar 2016-2017 agenderen.
Formatie MR schooljaar 2016-2017 agenderen.
Directie informeren t.a.v. invulling ouderavond.
Kwartaalrapportage begroting schooljaar 2015-2016 agenderen.
Datumplanner voor het MR-etentje.
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