MR vergadering

Notulen

16 mei 2017
19:45 uur aanvang

Aanwezig:
Afwezig (m.k.):
Genodigden:
Notulen door:

Marieke van Bruinessen, Leonie Heutinck, Monique ter Keurs, Mirjam
Stok (vz), Rose Marie Touber, Nynke Vogel, Tijs van der Zanden
Joyce Albers, Ria de Jonge en Nico van der Hoek
Jessica Laagwater (dir)
Nynke

Algemeen 19:45 – 20:05
1.
2.
3.

Welkom en vaststellen agenda
Mededelingen
Vaststellen notulen d.d. 10-04-2017.
De notulen van de bovenstaande vergadering zijn met inhoudelijke en
tekstuele aanpassingen goedgekeurd.

Van de directie 20:05 – 20:45
4.

Procedure nieuwe directeur:
Marieke van Bruinessen zit in de sollicitatiecommissie. Zij is naast
MR-lid ook PLT-er, dit zorgt voor verbinding. Directie heeft met het
team een vacature opgesteld, de leerlingenraad en de MR zorgen
voor aanvulling. Het bestuur bepaalt voor het overgrote deel de
inhoud, zij gaan samenwerken met de nieuwe directeur.

Ter informatie

5.

Schoolbegroting: Stichting SchOOL financiën - De gevolgen van de
tekorten die weggewerkt moeten worden, worden nu zichtbaar. Met
het hele scholenveld creatief meedenken en niet mopperen is het
advies. Het bestuur is sterk gereduceerd en er is een verzwaard
toezicht door een HRM manager. Er is een mail met alle informatie
naar de scholen gestuurd. Jessica stuurt deze door.

Ter vaststelling/
Ter informatie

Bijpraten over het Jaarplan 2016/2017:
Met het jaarplan 2016-2017 zitten we goed op koers.
Mandy schrijft het taalbeleidsplan en dit wordt voor een deel al
concreet uitgevoerd. We zijn nu op zoek naar een nieuwe spellingen taalmethode met als doel om deze voor 2017-2018 in te voeren.

Ter informatie

6.

Jessica

Het komend schooljaar wordt het ICT plan opgesteld. Eerst
onderzoek naar de visie van De Boeier op ICT. Er is voldoende geld
gereserveerd om nieuwe ICT-middelen aan te schaffen. De
digiborden van de scholen die krimpen in Lelystad kunnen
hergebruikt worden. Daarnaast schaffen we ook nieuw materiaal aan
(nu een nieuw bord in de Zeeanemoon).
Bosos: De implementatie van Bosos in de onderbouw is gelukt en
we zijn er tevreden over.
Implementatie van het portfolio. Volgende week gaat er een brief uit
ter informatie aan de ouders. Er is een film gemaakt van een
kindgericht portfolio gesprek. Groep 8 deed dit aan het begin van het
schooljaar. De groepen 5 t/m 7 starten de komende gespreksronde.
Leerkrachten krijgen de gelegenheid om samen te oefenen.
Schoolplein: Er is inmiddels een investering van €4000,- gedaan. De
grote klussen (bestrating en putten) moeten nog gedaan worden.
Hiervoor heeft de directie een subsidieaanvraag van €90.000,gedaan. We voldoen aan de criteria.
7.

Formatie 2017/2018:
Naast een nieuwe directeur blijft Aukje het volgend schooljaar in
ieder geval 2 dagen als adjunct op De Boeier.
Er worden twee IB-ers gezocht binnen de Stichting SchOOL. Brenda
is als interim tot de zomervakantie bij ons op school.
Hiaten in de zorgstructuur willen we graag z.s.m. aanpakken. Alle
leerkrachten bij de hand nemen om documenten volledig in te vullen.
Op 23 mei en 8 juni extra training voor alle leerkrachten. Er komt een
routekaart voor zorgdocumenten.
Omdat er veel wisselingen zijn, is het verstandig om in het komend
schooljaar zoveel mogelijk leerkrachten in hetzelfde leerjaar te laten
werken. We zijn volgend jaar met 19 groepen, nog overwegen of er
gestart wordt met 3 of 2 groepen 1.
Er komt geen speeddate, als er boventallige leerkrachten zijn
worden deze mensen door ons bestuur geplaatst.
Doel is om de kwaliteit van de scholen binnen de stichting te borgen.

Ter informatie

MR (20:45 – 21:20u)
8.

Voortgang verkiezingsprocedure:
De procedure voor O-MR is in gang, de eerste aanmeldingen zijn
binnen. De verkiezingen gaan door op 14 t/m 16 juni.

Ter bespreking

9.

Jaarlijkse afscheids- en welkomst etentje

Ter bespreking

10.

Jaarverslag MR 2016/2017 moet voor de volgende vergadering
geschreven zijn. Uiterlijk 21 juni moet het af en uitgedeeld zijn.

Ter bespreking
P-MR

11.

Rondvraag en afsluiting (21:20u)
Er zijn geen punten voor de rondvraag vanavond.

Leonie

