Medezeggenschapsraad
Basisschool “Het Spectrum”

Notulen MR-vergadering d.d. donderdag 18 april 2019
Locatie: Batenstein
Volgende vergadermomenten: 7 mei en 18 juni 2019.

Aanwezig: MR-leden oudergeleding en personeelsgeleding.
1. Opening & vaststellen van de agenda.
Voor deze vergadering is geen agenda opgesteld. Dit extra vergadering moment is ingepland
n.a.v. de MR-scholing met als doel te bekijken hoe we ons willen professionaliseren en hoe
we als MR een proactieve rol kunnen spelen. De volgende onderwerpen zijn besproken.
Notulen
Kunnen de notulen al op de website geplaatst worden? De ICT-er heeft aangegeven dat zij
er achter aan zou gaan, omdat op de eerste vernieuwde versie van de website geen kopje
MR stond. Inmiddels staat er een klein algemeen stukje en zijn de eerste goede gekeurde
notulen geplaatst.
Professionaliseren AOB
Er is contact geweest over een scholingsmoment. Contact persoon uit AOB heeft
aangegeven dat vóór de zomervakantie de onderwerpen schoolplan, werkverdelingsplan en
formatie urgent zijn. M. zal deze stukken opvragen bij directie.
Voorstel: woensdagavond 19 juni AOB scholingsmoment.
Als MR willen we de wens uit spreken naar de directie om betrokken te worden bij
processen. De MR wil graag op de hoogte zijn van het ‘Wel & Wee’ binnen de school.
Op deze wijze kan de MR tijdig adviseren, processen (beter) evalueren en ook ouders te
woord staan. We willen de directie daarom vragen om de MR actief te informeren.
De MR denkt aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld aan opbrengsten van schoolresultaten en
zorg binnen de school.
Vergaderstructuur
We willen de huidige frequentie aanpassen van 6 naar 8 vergadermomenten per schooljaar.
De voorkeur gaat uit naar indeling van de vergadering waarbij de vergadertijd zo efficiënt
mogelijk wordt benut.
De opbouw zal zijn 15 min voor overleg, 45 min overleg mét directie en 30 min overleg
zonder directie. Directie is dus aanwezig van 20:15 – 21:00 uur.
De voorkeur gaat uit naar de aanwezigheid van beide directeuren.
Huishoudelijk regelement
D. zal een concept versie van ons eigen huishoudelijk regelement MR verzorgen. M. zal het
huishoudelijk regelement van Morgenwijzer doorsturen.
MR budget

We zien voorlopig af van de geplande actie in september i.v.m. de scholingswensen.
De voorkeur van de MR gaat uit naar meer duurzame uitgaven.

