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Medezeggenschapsraad SWS Oostermoer
 

 

Notulen MR vergadering 
 

Datum 16 april 2019

Tijd 19.30

Volgende vergadering 22 mei 2019

 

Opening
 Welkom, speciaal aan Meintho.

1.

Notulen & uitvoering ac�epunten:
 Jaarverslag blij� op de ac�epuntenlijst

 GMR-nieuwsbrief komt op de website
 Uiteenze�ng instemmings- en adviesrecht (Rob)

 Informa�e over rapport en 5 gelijke dagen- model (Anita, Margreet)
 Brief nieuw MR- lid (Mark)

 Schoolgids laatste keer concept (Meintho via Margreet naar MR)

2.

Ingekomen en verzonden stukken
 Niets

3.

Vaststellen agenda
 Toevoegen: Taalmethode (mededeling)

4.

Schoolgids 
 Zie ac�epuntenlijst. Nog een keer doornemen.

5.

Forma�e
 Volgend jaar mogen er vier groepen gevormd worden. Er is sprake van krimp in de forma�e. 

Dit betekent: een leerkracht minder op basis van first in last out. 
 Aanvullende informa�e:

 De s�ch�ng hee� een aantal financiële tegenvallers. Daardoor wordt er streng gekeken naar 
forma�e en is er voor ons geen mogelijkheid om iets ruimer in de forma�e te zi�en zoals 
eerdere jaren het geval was.

6.

Meubels
 De komst van nieuwe meubels laat nog steeds op zich wachten. In april zou het geleverd 

moeten worden. Mark belt naar Gea Linker en stuurt een mail.

7.

Nieuw lid MR
 Er moet middels een brief aangekondigd worden dat de MR – oudergeleding een nieuw lid 

zoekt. Er is al een brief van een voorgaande oproep. Mark gaat op zoek, anders moet er een 
nieuwe brief opgesteld worden.

 

8.
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Actiepunt: Actie door:

Jaarverslag Margreet

Notulen GMR plaatsen op de website Anita - -Gea Fidder

Concept schoolgids Meintho--Margreet

Instemming/ adviesrecht m.b.t. begroting 
BG

Rob

Informatie over rapport en 5 gelijke dagen- 
model naar ouders

Anita en Margreet

Brief oproep nieuw MR-lid Mark

Meubels, informatie bij Gea Linker en mail Mark

 

 
 

In het team bespreken hoeveel MR- leden er vanuit de leerkrachten geleverd worden in de 
toekomst. Dit met het oog op de werkdruk en verdeling van taken in een klein team.

Agenda/ Notulen GMR (geen stukken)
 Notulen van de GMR zullen op de website geplaatst worden. (Anita)

9.

Jaarplanning map
 Loopt op schema.
 In de volgende vergadering moet aan de orde komen:

 Vaststellen forma�eplan volgend schooljaar
 Informa�e voortgang meerjarig schoolplan

 Ac�viteitenplan MR volgend schooljaar
 Inventarisa�e informa�e en scholingsbehoe�e

 Vaststellen schoolgids

10.

Nieuwe taalmethode:
 De school gaat een nieuwe taalmethode aanschaffen. Het wordt de methode StaalTaal. Deze 

sluit aan bij de methode StaalSpelling die we al gebruiken. 

11.


