Notulen MR vergadering

datum
tijd
voorzitter
notulist
aanwezig
afwezig

27 -01 -2020
17.00-18.30 uur
Said Essakkili
Ida Eugenio en Hilly Lont
Astra,Nadia,Ida en Hilly
Saida

onderwerp

toelichting

1. Mededelingen

Astra heeft aangegeven per direct te stoppen en het is het
laatste jaar van Hilly en Ida. Er moeten dus verkiezingen
worden uitgeschreven.

2 Formatie

Per1 januari hebben we 417 leerlingen. Daaruit kunnen 18
groepen worden geformeerd. Als we de WD-gelden en de Floa
subsidie inzetten kunnen we 21 groepen formeren. Als de
WD-gelden zouden wegvallen moeten we groepen vergroten.
De indeling wie er voor welke groep komt te staan wordt weer
door het team op een studiedag uitgezocht.

2. Evaluatie WD-gelden

De directie wil dat de MR met ondersteuning van hun de
Wd-gelden samen met het team evalueert. De MR heeft dit
bij de landelijke MR uitgezocht. Volgens de landelijke MR is dit.
een taak van de directie. Dit geldt ook voor het schoolwerkplan.

3. Vakanties

Eind januari krijgt de directie van het BBO (Breed Bestuurlijk
Overleg) voorstellen over de indeling van de vakanties. Over de
mei-vakantie moet er nog een beslissing worden genomen.
Volgend schooljaar zijn er 6 studiedagen.

4 De Schoolgids

De schoolgids blijft hetzelfde

5 Financiele terugblik

De rekeningen konden tot 1 februari 2019 worden ingediend.
Emma neemt de lopende financien op zich. We nodigen Emma
nog uit om ons feedback te geven. Astra vraagt of er
ook een financiele vooruitblik komt over het jaar 20202021. Dit moet ook met Emma worden overlegd.

5 Schoolwerkplan

Op 24 februari geeft Linda aan de MR toelichting over het
plan.Daarna mailt de directie het plan naar het team
voor feedback. A.d.h.v. de feedback wordt het
uiteindelijke schoolwerkplan geschreven.

6 GMR

We hebben geen GMR vertegenwoordiger. Linda zou in het
team polsen waarom er niemand zich aandient. Jeanet
wil het met z’n tweeen doen maar dat vindt de MR geen
goed idee.

Plan van aanpak MR 2019 - 2020
Wat doen wij?
De MR van De Punt denkt en beslist mee over zaken als de besteding van geld, de
kwaliteit van het onderwijs, het formatieplan en het vaststellen van vakanties. Over
sommige onderwerpen adviseert de MR, maar er zijn ook zaken waarin de
medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft.
Wie zijn wij?
De medezeggenschapsraad van De Punt bestaat uit 6 leden; 3 ouders en 3 leerkrachten.

naam
Said Essakilli
Ida Eugenio
Saida el
Moussaoui
Astra Hanenberg
Nadia Marjani
Hilly Lont

taak
Voorzitter

Vader Amine
groepsleerkracht onderbouw
moeder van Douae
groepsleerkracht bovenbouw
Moeder van Noor
groepsleerkracht bovenbouw

Wanneer vergaderen wij?
Op onderstaande data vergadert de MR. De vergaderingen zijn openbaar, maar het kan
voorkomen dat een bepaald onderwerp in besloten vorm besproken dient te worden. U
bent van harte welkom om een keer een kijkje te komen nemen.

Maandag 23 september 2019

17:00-18:00 (start vergadering)

Maandag 28 oktober 2019

17:00-18:30

Maandag 25 november 2019

17:00-18:30

Maandag 27 januari 2020

17:00-18:30

Maandag 24 februari 2020

17:00-18:30

Maandag 23 maart 2020

17:00-18:30

Maandag 20 april 2020

17:00-18:30

Maandag 18 mei 2020

17:00-18:30

Maandag 15 juni 2020

17:00-18:30

Jaarplan 2019 – 2020
maand
Maandag 23 september 2019
17:00-18:00

onderwerpen
● Taakverdeling binnen de MR
● Afspraken concretiseren (notulist, aanleveren
stukken, aanleveren notulen)
● GMR
● Jaarplan MR
● MR-Cursus
● Benoemingsprocedure nieuwe L-11 leerkrachten
● Wijziging formatie als gevolg van vertrek juf
Anita groep 5

Maandag 28 oktober 2019
17:00-18:30

● Begroting 2019-2020
● Meer jareninvestering
● Brood en spelen (evaluatie mei bespreken)

Maandag 25 november 2019
17:00-18:30

● Begroting 2020-2021
● Meer jareninvestering

Maandag 27 januari 2020
17:00-19:00

● Formatie 2020-2021 (concept)
● Jaarkalender/ vakantierooster 2020-2021
(concept)
● Schoolgids 2020-2021
● Financiële terugblik 2019
● WD akkoord 2019-2020 (evaluatie)

Maandag 24 februari 2020
17:00-19:00

●
●
●
●
●

Maandag 23 maart 2020
17:00-19:00

● Jaarkalender/ vakantierooster 2020-2021
(vastleggen)
● Brood en spelen
● Schoolgids 2020 (vastleggen)
● WD akkoord 2020-2021

Maandag 20 april 2020
17:00-18:30

● Formatie 2020-2021 (vastleggen)
● WD akkoord 2020-2021 (vastleggen)

WD-akkoord 2020-2021 (concept)
Formatie 2020-2021
Jaarkalender/ vakantierooster 2020-2021
Schoolgids 2020
Financiële terugblik 2019

Maandag 18 mei 2020
17:00-18:30
Maandag 15 juni 2020
17:00-19:00

●
● Evaluatie MR jaar (jaarverslag)
● MR etentje en afscheid vertrekkende leden/
verwelkomen nieuwe leden.

