MR 023 notulen CBS Het Kompas Vuren
Datum: 28-03-2019
Aanwezig: MRo leden Wilma en Mark, MRp lid Margo, bij agendapunt 4: directieleden Niels
en Anja.
Afwezig: MRp lid Petra ivm bijeenkomst GMR over werk verdelingsplan
Blauw= actiepunten/afspraken.
1. Opening
Wilma opent de vergadering.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen MR022
De notulen worden goedgekeurd en door Margo doorgestuurd voor plaatsing op de
website van de school.
Bij dit agendapunt wordt nog eens benadrukt dat een goede communicatie tussen
MR en directie van belang is. Het tijdig informeren is belangrijk om m.n. MRo leden in
hun besluitvorming voldoende overlegtijd te geven. Alle aanwezige MR leden
onderschrijven dit punt van aandacht.
4. Mededelingen school, Anja en Niels
●

Communicatie
Het agendapunt beschreven bij punt 3 van deze notulen wordt ook nog met de
directie kortgesloten. Alle aanwezigen zijn het er over eens dat tijdige en volledige
informatieverstrekking betreffende punten voor advies en/of instemming van MR een
belangrijk aandachtspunt is. Margo gaat hiervoor op zoek naar een actueel overzicht
van Instemmings en/of adviesrechten voor MRo en MRp . Vervolgens zal het
meerjarenplan hierop worden bijgesteld. Tevens zal bij ieder teamvergadering MR
worden geagendeerd.

●

Voortgangsrapportage schoolplan
Ton Bavinck maakt voor onze school het concept schoolplan. Dit plan zal een format
voor andere Logos scholen worden . met de nieuwe directeur zal het schoolplan zijn
definitieve versie krijgen. Het koersplan (bovenschools), dat aan de basis van het
schoolpan ligt is reeds goedgekeurd door de GMR.

●

Aanwezigheid BHV-er

Nu Ine weer 2 dagen terug is =, is er op ma en di een BHV-er aanwezig. Richard en
Annette gaan zeer binnenkort op cursus, zodat ook de andere schooldagen er
voldoende BHV-ers zijn.
●

Brandoefening
Maandag 25 maart 2019 was de eerste aangekondigde oefening. Deze is goed
verlopen. Anja bespreekt eea met bovenschoolse preventie medewerker John
Renders. In juni 2019 is de tweede (onaangekondigde) oefening.

●

Formatieplan
Niels deelt het concept formatieplan uit en geeft een uitgebreide toelichting. MRo
gaat zich beraden over het onderdeel groepsindeling en koppelt dit voor de
meivakantie terug naar de directie. Hierna kunnen bij goedkeuring ouders worden
geïnformeerd.

●

Avondvierdaagse
Er moet een besluit worden genomen over waar en hoe we als school aan de
avondvierdaagse deelnemen. Uitkomst: 3 avonden in Vuren lopen en de laatste
avond in Leerdam. Anja sluit dit kort met de OR.

●

Teamcursus MB/HB
Anja deelt mee dat we als team met succes hebben deelgenomen aan de
teamscholing Meer-en hoogbegaafdheid met als doel het onderwijs een meer-en
hoogbegaafde leerlingen goed te kunnen afstemmen en hier als school beleid op te
maken.

5. Update actiepunten MR022
A. Begroting: goedgekeurd
B. BHV-er: zie punt 4
C. Navraag bij Henk M over bespaarde gelden door afwezigheid directeur: herhalen
D. Google account MR is geregeld
E. meerjarenplanning zie punt 4
6. Werving nieuwe leden MRo en taakverdeling MR
Wilma gaat aan het einde van dit schooljaar de MR verlaten, omdat zij dan geen

kinderen

meer op onze school heeft. Zij geeft te kennen voor de laatste MR vergadering van dit
schooljaar haar voorzitterschap neer te willen leggen. Mark neemt dit over.
Voor een nieuw MRo lid plaatsen we in de komende nieuwsbrief een oproep. Margo maakt
hiervoor een opzet.
7. Mededelingen GMR
Door afwezigheid van Petra (vertegenwoordiger GMR) komt dit punt te vervallen.
Vraag aan Petra: actuele zaken delen in de gezamenlijke map.

8. Rondvraag
geen
Datum volgende MR vergadering: wo 5 juni 2019 om 20.00u
Agendapunt voor deze vergadering: plannen nieuwe data en frequentie MR vergaderingen
komend schooljaar.
9. Sluiting
Wilma sluit de vergadering.
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