MR BS ’t Karregat
MR vergadering, dinsdag 22 oktober 2019
Locatie: BS ’t Karregat
Aanwezig: Jacqueline (VZR/OMR), Geert ( OMR), Martijn (OMR), Ingrid (OMR), Marjolein (PMR), Ellis
(PMR) , Anneke (directie), Ilona (PMR), Monique (PMR/Secretariaat)
Afwezig: Jasper (directie trainee OMNIO)
Notulen
1.
2.

3.

Onderwerp
Opening en goedkeuring agenda 19.30 uur
Notulen 5 september jl. : openstaande actiepunten?
- Voorstelstukje MR uiterlijk 1 november aan
Anneke sturen. Ong. 2 regels per persoon.
Mededelingen directeur (o.a. verbeterpunten WMK)
- Personeel
Wijzigingen met betrekking tot personeel zijn
besproken.
- WMK, Jaarplan en begroting
Komende begroting besproken. Verder heeft
Anneke verteld dat ’t Karregat bezig is met het
neerzetten van een vernieuwde visie; hieraan
is o.a. gewerkt tijdens de studiedag van 21
oktober jl. OMNIO heeft Athena bezocht
tijdens de studiedag bij wijze van collegiale
kennisuitwisseling. Ook OMNIO gaat werken
aan de visie van OMNIO.
- Voortgang schoolplan 2020 – 2024
Dit wordt verder vormgegeven, zodra de visie
staat. Eind 2020 moet het plan af zijn.
- Sociale veiligheid
GDO-ouderavond was een succes.
Verbeterpunten die vanuit ouders zijn
gekomen, worden meegenomen in het
visietraject. De opkomst stemde tevreden,
maar mag altijd hoger.
- Draaiboek ziekteverzuim
Anneke heeft een draaiboek opgesteld i.v.m.
de geringe mogelijkheden in vervangingen
door het lerarentekort. Dit draaiboek is
toegelicht en zal worden gecommuniceerd
richting ouders en teamleden.

Wie
Allen

4.

5.

6.
7.

Jaarverslag 2018 – 2019
Ilona
- Dit verslag is opgesteld en staat binnen
afzienbare tijd op de website.
- Martijn heeft de basiscursus MR bezocht
vorige week. Geert wil graag aansluiten bij de
eerstvolgende cursusmogelijkheid.
- Ilona mailt het bestuur i.v.m. het
medezeggenschapsstatuut.
Activiteitenplan updaten 2019-2020
Allen
- Het plan is doorgenomen en aangepast en
verschijnt z.s.m. op de website en wordt een
dynamisch document. Alle leden nemen de
doelen door voor de volgende vergadering en
bereiden deze voor. De doelen voor 2019-2020
worden:
o Ouderbetrokkenheid
o Ondersteunende werkzaamheden ouders
o Verkiezingen MR voor volgend schooljaar
(2020-2021)
- Martijn bekijkt mogelijkheden voor een
gezamenlijk afgesloten platform voor alle
documenten van de MR.
Rondvraag
Ilona/Allen
- Handboekje MR is beschikbaar voor alle leden.
Afsluiting vergadering om 21.55 uur.

