1 november 2018, Loysder Hoek
Agenda  MR 1 november
19.30 - 21.00 uur
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1. Vaststellen agenda
●
●
●
●
●
●
●
●

Evaluatie jaarplan Loysder Hoek
Schoolgids bespreken (concept)
Discussie over begroting BG
Vaststellen jaarverslag MR
Overleg met ouderpanel
Formele vastlegging akkoord werkdrukgelden
Notulen + agenda GMR vergadering
ingekomen mail van ouder over Herinrichting schoolplein

2. Notulen + Actielijst
● Jaarplan: doelen zijn behaald. Op studiedagen en teamvergaderingen
(bordsessies) worden nieuwe doelen gesteld en plan van aanpak gemaakt
met het team. Inspectie is geweest, bestuurlijk onderzoek. Beoordeling:
GOED. Vanaf januari 2019: instroomgroep bij de kleuters. Start volgend
schooljaar: +/- 175 leerlingen, verdeeld over 8 groepen.
● Laatste schoolgids in huidig format.
● Begrotingsbespreking Matthijs bij VOILA. Achtste groep is op de begroting
gezet. Bespreken op eerstvolgende vergadering in januari.
● Jaarverslag MR 2017/2018 wordt gemaakt door Lisanne. Op de volgende
vergadering bespreken we dit.
● Overleg ouderpanel/commissie rondom Kerst: dit jaar een nieuwe opzet ivm
leerlingengroei. Er zal een onderbouw- en bovenbouwviering komen. Vraag
vanuit MR: bij welke leerkracht / ouder kunnen ouders terecht bij een vraag
over een commissie? Margit Westerveld heeft een overzicht gemaakt. Dit is
een verbetering t.o.v. vorig schooljaar.
● Werkdrukgelden zijn op de LH gebruikt om 0,4 fte in te zetten voor een
leerkracht tbv zevende groep. Team is al eerder akkoord gegaan.
● Notulen GMR: gezamenlijke vergadering met voorzitters MR in 2019.
● Ingekomen mail via ouder ‘t Palet: herinrichting schoolplein. Dit laat nu op zich
wachten. De helft van de middelen ontbreekt voor het plan wat er nu ligt. Het
onderhoud wordt niet door de gemeente gedaan. Voila doet dit ook niet.
Ouders zullen dit op zich moeten nemen. Tip: coöperatiefonds Rabobank /
tips Fondswerving Jantje Beton. Matthijs gaat met Francisco in overleg over
vervolgtraject. Plan moet worden bijgesteld. MR van ‘t Palet maakt zich hier
ook druk om.
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Agenda volgende keer (dinsdag 15 januari om 19.30 uur):
Onderwerp

Tijdsduur

● Gesprek over begroting BG

15 min

● Vaststellen jaarverslag MR

15 min

● Ouderparticipatie: hoe wordt dit ervaren?

15 min

● Discussie Arbojaarplan

15 min

● Discussie wijzigen (onderdelen van het) schoolplan

15 min

● Notulen + agenda GMR vergadering

5 min

