Medezeggenschapsraad
Leden:Debby Greve, Marga Moesker, Niels Schipper,
Gerke Hoogers, Jens Schuiling. Afwezig: André Borst
Agenda voor de vergadering van de Medezeggenschapsraad van de Van Heemstraschool op
dinsdag 25-09, aanvang 19.30 uur in de school.
1

Opening & Welkom

2

Vaststellen agenda en vraag- en bespreekpunten met directeur vaststellen. *

3

Verslag van de vorige vergadering (17-07-2018) en actiepunten.
Zijn vastgesteld en zijn geplaatst op de website.
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Vaste agendapunten
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Opstellen voorstel onderwerp en data komend jaar voor de MR
voorbeeld toegevoegd aan drive.
Het aangeleverde document verzorgd door het CNV zal worden aangehouden voor
de vaste agenda punten.
Navraag scholing
Na mailwisseling met stafkantoor is er nog geen datum bekend.
Wij wachten op verdere informatie betreffende de scholingsmogelijkheid.
* Huisvesting
Up-date wat betreft voortgang huisvesting Van Heemstra.
Directeur geeft aan wat de laatste stand van zaken is qua communicatie hierover.
*Evaluatie informatieavond 11 september
De voorlichting vanuit de GGD komt terug vanuit de oudergeleding. Deze
voorlichting werd niet als zinvol beschouwd. Ook de rol van OWG kwam niet
duidelijk naar voren, daarnaast werd het gemist dat niet het gehele team is
voorgesteld aan de aanwezige ouders.
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informatief
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Mededelingen en binnengekomen informatie
Verslag bijeenkomst GMR- André
André heeft op 11-09 bijeenkomst door de GMR bijgewoond. Debby doet namens
André verslag. Debby probeert in contact te komen met de GMR gezant namens
de Van Heemstraschool.
* Vacature invulling – sollicitatieprocedure
N.a.v. de toegezonden mail van directeur en de gesprekkencyclus, worden door
Marga, als deelnemend MR-lid, haar ervaringen teruggekoppeld vanuit haar
deelname aan de Benoemings- en Adviescommissie.
MR-Reglement
Voorstel om deze te controleren en waar nodig aan te passen.
Reglement doorgenomen en akkoord bevonden, geen verdere vragen naar
aanleiding van dit document.
Rondvraag
Hoe vult de school de komende open-/kijk- ochtenden in? (signaal dat identiteit en
samenwerken niet genoeg naar voren zijn gekomen op onze school op dit moment).
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Sluiting
Volgende vergadering:  1
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Medezeggenschapsraad
Leden:Debby Greve, Marga Moesker, Niels Schipper,
Gerke Hoogers, Jens Schuiling. Afwezig: André Borst
Actiepunten vanuit voorgaande vergadering
13 november trendanalyses – uitnodigen Annerieke

Jens, IB-er

16-04 Niels afwezig bij MR i.v.m. Studie op de KPZ
Drive instellen voor gebruik MR-leden

Jens

