Notulen MR de Springplank Harderwijk 17-9-2018

Notulen MR-vergadering maandag 17-9-2018
Tijd
Voorzitter
Notulist
Aanwezig
Afwezig (m.k.)

: 19.45 uur, Harderwijk
: Timon
: Evelien
: Bert, Timon, Jacqueline en Evelien
: Elvera

1. Welkom en opening
Timon heet een ieder welkom en Evelien opent de vergadering (Jij bent Jij/Duizend
dingen).
2. Afscheid Arie
Timon bedankt Arie voor zijn MRwerk de afgelopen jaren.
3. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen vanuit directie/ bespreekpunten directie (zie bijlage)
Bert licht de mededelingen toe:
- Langdurig ziekteverzuim is teruggedrongen.
- Bert mailt het activiteitenplan naar de MRleden.
5. Managementrapportage
Tweede helft van het schooljaar gaan we starten met het schrijven van het nieuwe
schoolplan. De MR is hierbij graag betrokken (instemmingsrecht). Strategisch
beleidsplan is in de afrondende fase. Ter inzage wordt dit ook aan de MR voorgelegd.
Openstaande actiepunten directie
Actiepunt
Activiteitenplan

Wie
Bert

Status

Toelichting

PAUZE
6. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
7. Verslag vorige vergadering
Verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
8. Gesprek over rolopvatting
We willen als MR graag de open communicatie bevorderen. Open vragen stellen is
hierin belangrijk. We verdiepen ons in instemmings- en adviesrecht. De komende tijd
verdiepen we ons in de taken van de MR. In de vergadering van november gaan we
hier verder op in.
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9. Toelichting op werkplan (incl. huishoudelijk regelement), statuut en reglement
Deze documenten moeten geactualiseerd worden. Timon leest ze door en stelt
eerste wijzigingen voor. Evelien past lijst contactgegevens aan.
10. Hoe gaan we werken (taakverdeling?)
Ook dit komt in de volgende vergadering aan de orde.
11. Professionalisering (voorbereid door Timon)
We proberen met de MR naar het WMS congres te gaan op woensdag 7 november.
Timon inventariseert wie er gaat en hoe we ons opgeven. Mogelijk in later stadium
nog een verdiepende cursus.
12. Afspraken over communicatie (website, nieuwsbrief)
Evelien zet een stukje in de aanstaande nieuwsbrief.
Actielijst
Actie
Stukje voor nieuwsbrief

wie
Evelien

Opgeven cursusdag
Zakboek voor MRleden
Actualiseren documenten
MR archief (waar te
vinden?)

Timon
Timon
Timon
Evelien

Status
Algemeen stukje, eerste
vergadering gehad.

toelichting
Na elke MRvergadering

Eerste aanzet

13. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
14. Sluiting

volgende vergaderdata:
19 november, 18 maart, 17 juni.
Cursusdag: woensdag 7 november
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