Agenda vergadering
Medezeggenschapsraad
14 oktober 2019
MR vergadering met MR leden
Tijd
Agendapunt
16.30
1 Opening & welkom Meike

Bijlagen

Doel

Wie
MR

Vaststellen
Vaststellen

MR
MR

Adviseren/
instemmen

PMR

16.31
16.33

2
3

Vaststellen agenda
Notulen MR vergadering 20 mei 2019

16.40

4

verschuiven we naar de volgende vergadering.
Adviseren waarnemend directeur (achteraf)

5

De MR gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van Mark
Veenstra als directeur van de Zeeheld
Vaststellen vergaderingen (data en tijden)

vaststellen

MR

6

De vergaderingen vinden plaats op:
Maandag 9 december 19.00 uur
Maandag 3 februari 16.30 uur
Maandag 6 april 19.00 uur
Maandag 8 juni 16.30 uur
Onrust ouders

Informeren

PMR

7

Dit punt wordt besproken, omdat er in voorgaande jaren veel
onrust was onder ouders over bijvoorbeeld de klassenindeling, de
formatie ed.
Op dit moment is er geen onrust onder ouders. Maar er moet wel
lering worden getrokken uit de gebeurtenissen van vorig
schooljaar. We moeten kijken welke problemen er gerelateerd
worden aan de problematiek rond het lerarentekort en welke
problemen specifiek op de Zeeheld spelen. Op tijd communiceren
met ouders (op dit moment groep 4 en groep 8) helpt begrip te
krijgen voor de situatie.
Communicatie MR leden

Informeren

MR

8

De afspraak rond het beheer van de mailbox staan op papier. De
secretaris zorgt ervoor dat de mailtjes naar de MR-leden wordt
verstuurd.
W.v.t.t.k.

Informeren

MR

Doel

Wie
Directie
MR
Directie
MR
Directie
MR

16.41

16.45

16.50

16.58

Overlegvergadering MR met directeur en belanghebbenden
Tijd
Agendapunt
17.00
9 Opening & Welkom Mark

Bijlagen

17.01

10 Vaststellen agenda

Vaststellen

17.03

11 Instemmen tijdelijke vergaderstructuur

instemmen

17.05

De MR stemt in met de tijdelijke vergaderstructuur.
12 Uitstel verlenen evaluatie schooljaar 2018-2019

instemmen

Directie
MR

x

Informeren
Adviseren

Directie
MR

17.08

De MR stemt in met uitstel. Dit blijft een agendapunt de komende
vergaderingen.
13 Halfjaarplan doornemen,

17.20

De MR stemt in met het half jaar plan wat er nu ligt.
14 Jaarplanning 2019-2020

x

Adviseren
instemmen

Directie

17.25

De MR stemt in met de jaarplanning.
15 Schoolgids 2019-2020

X

Instemmen

Directie

Mark adviseert de MR om helder te hebben waar een schoolgids aan
moet voldoen. Een schoolgids is als het ware een wetboek van de
regels van de school. Regels waar zowel ouders als leerkrachten zich

17.30

op kunnen beroepen.
Voor de vergadering van april de schoolgids voor nieuwe jaar inzien.
16 Stand van zaken schoolplein

17.35

Diverse partijen willen een schenking doen voor de verbouwing van het
schoolplein. Voor deze partijen is een schenking doen alleen
aantrekkelijk wanneer dit belastingvrij kan. Dit kan alleen wanneer er
een stichting wordt opgericht om gelden te beheren. Mark zoekt uit of
de stichting "Vrienden van de Zeeheld" nog bestaat. De PMR stelt voor
om in het contract te laten opnemen dat de directie te allen tijden over
het geld mag beschikken. De MR adviseert de directie om transparant
te communiceren over de stand van zaken omtrent het schoolplein.
17 Veiligheid rondom schoolplein

17.40

Auto's en fietsen worden aan de voorkant van de school lukraak
geparkeerd. Ouders en omwonenden hebben hier last van. Er stond
een afspraak gepland met de buurtmakelaar om de situatie te
bespreken. Er moet onder leiding van een verkeersouder gekeken
worden hoe de situatie verbeterd kan worden. Directie pakt dit op.
18 Formatie (vacatures ed)

17.45

Vanaf januari is er een vacature in groep 4. Het bestuur heeft een
recruitmentbureau in de hand genomen om deze (en vacatures op
andere scholen) in te vullen.
19 Jaarplan MR 2019-2020

17.52

De volgende punten zullen tijdens de komende vergaderingen worden
besproken: oudercommunicatie en participatie, oprichting stichting etc.
lerarentekort. schoolplein en verkeersveiligheid, flexibel verlof, beleid
rondom topsport en onderwijs
20 Mededelingen & w.v.t.t.k.

Afrondende vergadering met MR leden
Tijd
Agendapunt
17.58
25 Actiepunten en communicatie
18.00
26 Concept agenda 17 mei 2018

Bijlagen

Informeren

Directie

Informeren

Directie

Informeren

Directie

Doel
Bespreken
Opstellen

Wie
MR
MR

