MR
Cluster MR op

25 september 2017

notulist: Alice Bieringa

1) Opening
2) Opmerkingen over notulen van vorige overleg:

Nicolette: Geen ouderbetrokkenheid. Geen medestanders
GMR.

3) Mededelingen GMR/directie:
Plusklas: Apollo leerkracht Hilda 13 aanmeldingen
Goudvink Plusklas: start november
Studiedag: Raad van Toezicht:
Nicolette:
Carla Tulleken aangesteld (bekend van samenwerkingsverband)
Berry Vriezenga aangesteld
Staking is bekend.
5a) Terugkoppeling Jaarplanner:
Eerste overleg is geweest
-2 leerkr (Anouk en Alice) en 2 ouders (Angelique en René) gaan overleggen 1e periode (3x)
-2 leerkr en 2 ouders 2e periode (3x)
4x per jaar vergaderen we in clusterverband.
13 december het grote overleg!
Vergaderingen in eigen MR gaan door
Nieuwe Mr leden
krijgen welkoms pakket met alle gegevens.
Voor ouderbetrokkenheid komen de volgende tips en tops ter tafel:
-Multiculturele markt /thema
-Piratenmuziekavond…. …sluit misschien aan bij belevingswereld ouders??
-Partijen binnenhalen om te verbinden. Bijvoorbeeld: Molukse gemeenschap.

-Vluchtelingen laten vertellen
-Uitnodiging etentje
-Vloggen
-Nodig hierbij ook MR leden uit
-Eigen school MR kan ook ideeën verzamelen

5b) Quickstart:
Lisanne heeft een spreker uitgenodigd, die dit gaat toelichten, als verdiepingscursus voor de MR.
5c) Ouderbetrokkenheid:
Voldoende belicht.
5d) Verplichte info BG (Bevoegd Gezag, Bijlage 3). Bespreken: de inspraak van leden van de GMR.
Voorzitter wil langskomen om alles toe te lichten.
René vraagt wat de taken zijn van een voorzitter GMR.
Deelraad/Scholingsbehoeften in eigen MR vergadering bespreken.
ARBO plan moet in Cluster worden besproken en klachtenregeling ook. Wat wordt er van cluster MR
verwacht? René gaat het vragen in de GMR.
Aanbesteding Arbodiensten wordt behandeld in de GMR.
RONDVRAAG:
Samenvattend: Clustervoorbereiding wordt gedaan door bovenstaande werkgroepen.
Rochelle en Mirella gaan van de leerkrachten voor de 2e periode zitting nemen in de jaarplan-raad
voor cluster MR. Van de ouders zijn Arjan en Hans de vertegenwoordigers in deze raad.
Jaarplan en jaarverslag.
Het moet aangeleverd worden door de scholen.
Misschien kan een school het op de eigen website zetten. Alles zoveel mogelijk apart aanleveren
voor de eigen school.
6) Sluiting

