MR De Vijf-er
Vergadering donderdag 28 mei 2015
Notulen MR

Aanwezig: Mark de Witte, Nathalie Hoogstad, Dagmar Zoetebier, Miek Tanke, Rik Aangeenbrug en
Miranda Lubberdink
Afwezig: Marc Overmars, Christian Rooth en Mariëlle Nissink
Notulist:
Miranda Lubberdink
1. Opening en schooltijden
2. Verslag vorige vergadering – besluitenlijst en actielijst
• Notulen 26 maart kunnen op de website worden gezet na aanpassing van de eerder
opgestuurde opmerkingen.
• Brief naar ouders inzake enquête schooltijden is goedgekeurd en zal door Rik via de
e-mail naar alle ouders worden opgestuurd.
3. Ingekomen post
• Uitnodiging informatieavond ‘Andere tijden Deventer’ op 8 juni. Niemand gaat hier
naartoe omdat dit niet speelt bij ons.
4. Directie actualiteiten
Mededelingen:
• Nienke Pijffers neemt afscheid als bouwcoördinator van de middenbouw. Er is een
vacature uitgegaan naar alle scholen van QV, omdat de taak van bouwcoördinator in
het nieuwe functiehuis is omgezet naar bouwleider. Die taak wordt gezien als opstap
naar locatieleider en de volgende stap op de managementladder: directeur.
• School aan zet heeft een analyse gemaakt en op basis hiervan wordt er een plan van
aanpak gemaakt Er wordt een stukje in de volgende nieuwsbrief geplaatst over hoe
wij hiermee aan het werk gaan. ACTIE
5. Beleidsvoorstellen voor advies of instemming
• Basismodel/ overlegmodel. Alle collega’s worden middels een stukje in de INteam op
de hoogte gebracht over de uitslag van de stemming voor het werken met het basisof overlegmodel. De meerderheid heeft gekozen voor het overlegmodel.
• Voortgang nieuwe schoolplan (a) ( zie bijlage) Het plan is in een INK model gezet, dit
is voor velen een nieuw model. De identiteit van de stichting is hierin
geïmplementeerd. De doelen van de school wordt hierbij in gezet.
• Groepsindeling/ formatieplan 2015/16 (a). We starten met 20 leerlingen minder. We
starten dan met 543 leerlingen. De krimp is al een beetje begonnen. We starten met
e
20 groepen. De 21 groep start in november of in januari. Er is formatieruimte voor
twee onderwijsassistenten die beide de ochtenden gaan draaien. Dit om alle
leerkrachten een beetje te ondersteunen. Roosters komen nog. Melanie de
onderwijsassistent blijft beschikbaar voor de ‘rugzak’ leerlingen.
• Aftreden/ verkiezingen/ benoemingen. Nathalie stelt zich herkiesbaar. Komen er
tegenkandidaten dan komen er verkiezingen. Zijn er geen tegenkandidaten dan blijft
Nathalie MR lid.

•

6. GMR
•

Schoolgids 2015-16 (i) ( deze is nog niet ter hand genomen). Bij de volgende
vergadering als mededeling.

Notulen 22-04-2015. Geen opmerkingen.

7. Standpuntbepaling MR (advies, instemming, initiatief)
Zie punt 5
8. Nieuwsbrief

9. Sluiting

Vergaderingen schooljaar 2014-2015:
25 september 2014
27 november 2014
22 januari 2015
26 maart 2015
28 mei (Let op! Gewijzigd)
25 juni

