Notulen MR vergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:

18-11-2019
19.30 uur – 21.00 uur
Octa
Danny, Anne-Marie, Nicole, Floris, Christian, Meike en Reinier

1.

Agendapunten
Opening en mededelingen

Aandachtspunten/ opmerkingen
- Mededelingen: extra vergadering omtrent directie invulling:
Dinsdag 3 december om 19:30 uur. Locatie: Octa

Actie door
Danny; Meike

2

Notulen vorige vergadering

Vaststellen

De notulen worden vastgesteld.
Meike vraagt nog na of er kan worden deelgenomen aan een cursus MR
via Pro8.

Alle leden

3.

Beleidsstukken

Bespreken/Vaststelle
n

Het schooljaarverslag, schoolplan en schoolontwikkelingsplan worden
besproken. Het is een geupdate versie van wat we hebben gezien.
Opmerkingen n.a.v de stukken:
- De ambities uit het schoolplan (hoofdstuk 5.3) zijn erg hoog gesteld. Ze
moeten haalbaar zijn en ook realistisch. Deze zullen wellicht naar
beneden bijgesteld moeten worden. Dit zal terug moeten komen in een
teamvergadering.
- Het jaarverslag zal niet worden verspreid naar alle ouders, maar komt
alleen op de website.
- Het schoolveiligheidsplan moet gemaakt worden. Dit is verplicht.

Meike

4.

Rooster aan- en aftreden

Vaststellen

Rooster aan en aftreden:

Alle leden

Floris: aftreden juni 2020
Christian: aftreden juni 2021
Danny: aftreden juni 2023
Anne-Marie: aftreden juni 2020
Nicole: aftreden juni 2022
Reinier: aftreden juni 2022
Er is een zittingsttermijn van 3 jaar en je kunt jezelf herkiesbaar stellen.

Wijze van werven nieuwe leden. Eerst een bericht in de nieuwsbrief in
april. Als in Juni Floris af zal treden zullen we 2 nieuwe leden werven
zodat het aantal oneven is. Er moet een brief uit naar alle ouders op
school wanneer mensen zich verkiesbaar hebben gesteld zodat er een
eerlijke stemming volgt.
5.

Mededelingen vanuit de GMR

Informatief/
Bespreken

6.

Website

Informatief/bespreken

-

Er is gesproken over IBP, de privacywetgeving. De AVG is daar
heel belangrijk in.
- Bij het inspectiebezoek was de kwaliteit voldoende.
- Het jaarverslag van Pro8 is goedgekeurd.
De website is vorige week online gekomen. Online ziet hij er mooier uit
dan op de mobiel.
Jammer dat het Octa lied nog geen plek heeft op de website. Er moet
worden gecheckt of de muziek op de website kan, anders gaat het lied
verloren. Danny koppelt dit terug naar Daan.

Christian

Alle leden

Onder het kopje MR komt een link met de notulen van het vorig schooljaar
en het huidige jaar. Wanneer notulen goed zijn gekeurd mailt Reinier deze
naar Daan zodat ze op de website geplaatst kunnen worden.
Het mailadres van de MR moet worden aangepast: mr.octa@pro8.nu
Foto’s op de website. Toestemmingsformulier moet ieder jaar. Er zou
eigenlijk gekeken moeten worden dat er een beschermde omgeving op de
website komt waarop de foto’s komen. Er moet voor docenten duidelijk
zijn dat er een verschil is tussen foto’s op de website en facebook. Soms
is er voor het één wel en het ander geen toestemming gegeven.
Bij de teamfoto voor- en achternaam vermelden.
7.

Jaarrooster

Informatief/bespreken

8.

Rondvraag

Voorbeeld jaarrooster van Dichterbij. We vinden het een goed idee om
zo’n rooster in te voeren. Dit is ook voor de directie een stok achter de
deur. In het rooster missen we nu de opbrengsten. Deze komen op de
agenda in juni. Danny zal i.s.m Nicole en Anne-Marie het jaarrooster
samenstellen. De ouderbijdrage komt niet terug in ons rooster.
Danny wordt in april weer vader!

9.

Sluiting

Om 21:02 sluit Danny de vergadering

Alle leden

