Notulen MR vergadering van 07-05-2014

Aanwezig:

Renee, Josefien, Antonette, Paula, Rogier, Edwin, Helen, Theo
en Peter

1. Opening
Door Renee om 20.00 uur.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda die we gekregen hebben.
3. Mededelingen directie
Formatie volgen schooljaar
Theo geeft uitleg over het formatieplaatje van schooljaar 2014-2015. Met de
beschikbare formatie kunnen we volgend jaar starten met 6 groepen. Welke
leerkrachten voor welke groepen komen te staan wordt in komende tijd
besproken en komt terug in de MR vergadering van 10 juni.
Beleidsplan Hoogbegaafdheid
Dit plan is inmiddels binnen het team besproken. Er worden nog wat kleine dingen
aangepast. In de volgende vergadering zal het definitieve plan worden
gepresenteerd.
We hebben op onze school een groep van zo’n 25 leerlingen waarmee we aan de
slag willen met het plan hoogbegaafdheid!
Afgelopen schooljaar is Kees al actief geweest met een klein groepje begaafde
kinderen. Ook worden er al schaaklessen gegeven. Dit soort activiteiten willen we
komend jaar verder uitbreiden. Als we ons op deze manier kunnen profileren,
staat daar in de toekomst wellicht ook een stukje extra formatie tegenover.
Het blijft uiteraard onze opdracht om alle kinderen op onze school goed
onderwijs te geven!
4. Notulen vorige vergadering
Notulen worden goedgekeurd en worden op de website geplaatst.
5. Ingekomen stukken
MR magazine (2x)
Jaarverslag WMS
Info MR (2x)

6. GMR
Er is in de GMR gesproken over de (financiële) toekomst van Oeverwal. Door de
teruglopende leerlingaantallen ziet de toekomst er niet zo rooskleurig uit. Er
wordt onderzocht of samenwerking met een andere stichting voordelen biedt.
7. wat verder ter tafel komt
-Vorige vergadering hebben we de begroting gekregen. Hier zijn op dit moment
verder geen vragen over.
-Het aanwezigheidsprotocol is binnen het team niet meer verder besproken. Dit
komt nog wel op de agenda in de toekomst.
-Op onze website is het kopje MR nog steeds niet compleet.
-Pestprotocol staat inmiddels op de website.
8. Rondvraag
-Renee en Paula gaan samen het jaarverslag MR opstellen.
-Op de website zou ook een stukje uitleg moeten komen over wat de MR nou
precies doet. Renee en Paula gaan hiermee aan de slag.
-Paula heeft de website bekeken en voorstellen doorgegeven aan de werkgroep
communicatie. Er zijn inmiddels wat wijzigingen doorgevoerd. Een up-to-date
jaarkalender kan echter niet gemakkelijk gerealiseerd worden.
9. Sluiting
Om 21.10 uur
Vergaderdata:
Dinsdag 10 juni
Woensdag 18 juni 2014 etentje

