Notulen MR-vergadering 27 augustus 2019
Aanwezig: Leonie, John, Nanda, Marijke en Antoinette
Opening en welkom:
Door onze nieuwe voorzitter John! 20.05u.
Ingekomen stukken en mededelingen:
• De oudergeleding van onze MR heeft een stem uitgebracht op een kandidaat voor de
oudergeleding van de GMR.
•
Notulen d.d. 15 mei 2018:
De notulen worden goedgekeurd.
Stand van zaken Arbo
De RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) wordt uitgevoerd op 6 december. Komt in januari
op de agenda.
Reglement
a. Per geleding heeft drie leden de voorkeur. Dit betekent dat we voor de
personeelsgeleding op zoek moeten naar twee leerkrachten en voor de
oudergeleding naar één ouder.
b. –
c. De taken binnen de MR worden pas vastgelegd op het moment dat de MR weer
volledig ‘bemand’ is.
John heeft een reglement gevonden en aangepast op de MR van de Bogaard. Het wordt
doorgesproken en vervolgens goedgekeurd. Het MR reglement van de Bogaard is een feit!
Scholing
Bij voldoende aanmeldingen vóór 13 november zal er een basistraining MR gegeven worden.
John en Nanda willen hier graag aan deelnemen. Wellicht ook voor onze nieuwe leden?
Schoolplan
Het schoolplan is een vierjarenplan waarin wij als school laten zien waar we aan werken.
In het schoolplan is het de bedoeling dat je laat zien: wat de school aan kwaliteitseisen stelt
en hoe we willen voldoen aan de basiskwaliteit. Marijke heeft een mooi idee voor de opzet
van het nieuwe schoolplan, nl. in de vorm van een brochure/flyer. Kort maar krachtig!
Henriëtte van Zonsbeek kijkt mee voor een mooie lay-out.
Marijke vraagt de MR om input voor het schoolplan en vraagt naar tips voor een goede
verwijzing. Het schoolplan wordt besproken en er worden zinvolle aanvullingen en tips
gegeven (waaronder communicatie). Marijke houdt ons op de hoogte over de voortgang.
Schoolgids
Twee nieuwe beleidsstukken van Optimus worden besproken:
- Informatiebeveiligings- en privacy beleid
- Gedragscode ICT, Internet en Sociale Media

M.n. de hoofdstukken over privacy en sponsoring behoeven onze aandacht. Hier wordt
kritisch naar gekeken. In opdracht van Optimus wordt hierover e.e.a. opgenomen in de
schoolgids.
We nemen de schoolgids verder door en vullen aan waar nodig.
Aanmeldingen nieuwe leerlingen
Marijke informeert de MR over de stand van zaken w.b. de aanmeldingen en het
leerlingenaantal per 1 oktober.
Rondvraag
Gelieve in notulen geen namen te vermelden bij rondvraag en mededelingen.
To do:
-

Antoinette: Jaarverslag 2018/2019 opzoeken en mailen
Antoinette: Leden werven onder het personeel
John: Activiteitenplan op volgende agenda (i.v.m. taakverdeling)
John: Jaarverslag op volgende agenda
…: Vacatievergoeding als declaratie indienen, januari uitkeren
…: Vacatievergoeding Sabine schooljaar 2018/2019
John: overleg met OR over hoogte ouderbijdrage

