MR-vergadering 28 sept 2017
Aanwezig: Hans Kienhuis, Emil Leemreize, Freek Verkerk, Riny van Mourik en Kim Klaver
Afwezig: Edo Krebs, Wilma Hofs, Rian Jentink en Hanny Geven

1.

Opening
Welkom.

2.

Notulen MR-vergadering
20170911 MR vergadering: Artikel 10, Secretaris: Riny

3.

Mededelingen directie en/of mededelingen bestuur
* Nadere kennismaking met Hans Kienhuis.
Hans heeft zich nader voorgesteld.
* Klachten.
Hans is er mee bekend dat er gebruik is gemaakt van de klachtenregeling en is naar aanleiding hiervan in
gesprek met enkele ouders. Hans informeert de MR indien nodig.
* Opfrissen lokalen/schilderplanning.
MR en Hans hebben zorg over het tijdstip van het schilderen van de lokalen. Hans verifieert de planning
hiervan.
* School ondersteuningsprofiel (definitief).
Deze ligt bij de IB en komt 1 november op de agenda. Er wordt aan de IB gevraagd of zij dit deze
vergadering kunnen toelichten.
* Onderwijs methoden vervangingsplanning.
Hans verdiept zich hierin en dit punt komt terug tijdens een volgende vergadering.
* Jaarplan.
Jaarplan is in de maak en wordt afgestemd op de ontwikkelingen die voortvloeien uit het plan van
aanpak.

4.

Ingekomen stukken
4.1 e-mail omtrent bestuurswijziging binnen paraat.
De MR neemt kennis van de email van de bestuurswijziging en heeft dit reeds aan de GMR
geadresseerd.
4.2 e-mail ouders omtrent plan van aanpak.
De MR heeft hier kennis van genomen. De directie en het bestuur hebben hier in week 39 met
betreffende ouders over gesproken.
4.3 e-mail vanuit paraat omtrent het financieel jaarplan.
Deze wordt door directie aan de MR toegestuurd en wordt in een volgende vergadering besproken.
4.4 e-mail omtrent oudergesprek.
Deze e-mail is ter info aan de MR verstuurd. De MR heeft de e-mail ter kennisgeving aangenomen en
bij directie geverifieerd. Deze brief zal besproken worden tussen directie en het bestuur, directie heeft
contact met ouders. Van de MR wordt niets verwacht.

5.

Actielijst
Actielijst is bijwerkt.

6.

Notulen GMR ter informatie
Geen notulen

7.

Mededelingen uit de Ouderraad
- Vanuit Sinderen: 7.1 agenda, notulen en actiepunten e-mail d.d. 12- 09-2017
Ter kennisgeving aangenomen.
- Vanuit Varsseveld: 7.2 agenda, notulen en actiepunten email d.d. 04-09-2017
Ter kennisgeving aangenomen.

8.

Actuele agendapunten
1. Plan van Aanpak (voortgang)
*zorgstructuur
Op dit moment maakt een tijdelijke externe IB-er een analyse van de zorgstructuur. Deze zal worden
geëvalueerd en hieruit zullen actiepunten voortvloeien.
*communicatie
In oktober worden de oudertevredenheidslijst, de leerlingtevredenheidslijst en de
personeelstevredenheidslijst uitgezet. Deze zullen worden geëvalueerd en naar aanleiding hiervan zullen
actiepunten binnen ouder- en leerling panels worden besproken. Directie is bij de volgende OR
vergadering aanwezig en zal het Plan van Aanpak toelichten en de route naar verbetering.
2. IKC
* huisvesting en samenwerking
Humanitas wordt maandag 23 oktober welkom geheten op school. Op zaterdag 4 november vindt
de officiële opening plaats.
3. Taakbeleid
De directie heeft de gesprekken bijna afgerond.

9.

Postmap
Geen informatie

10. Wat verder nog ter tafel komt
De voorzitter is deze week door een ouder gebeld met een vraag uit de vorige notulen. Dit is aan de
ouder verduidelijkt. Notulen van d.d. 1 juni inclusief addendum 19 juni wordt door de voorzitter aan
ouder beschikbaar gesteld.

11. Rondvraag/agenda volgende vergadering

12. Sluiting

Einde 21. 15 uur

