Goedgekeurde notulen MR 3 datum 15 januari 2019
Plaats
Kbs De Werft

Aanvang
19.45 uur

Nr

Agendapunten

01

Opening en vaststellen
agenda

02

03

04

Afsluiting
21.47

Aanwezig
Luuk, Frank, Will, Maud, Evelien,
Lilianne

Afwezig

Tijd Verantwoordeli
jke
5
Frank

Verslag

Vaststellen notulen
vorige vergadering (mr 2
van 6 nov)
Ingekomen post
•

5

secretaris en
notulant

Vastgesteld en op de site gezet.

1

secretaris

Twee info tijdschriftjes voor de MR, deze gaan
rouleren onder de leden

Oudervereniging

15

voorzitter

MR verbaast zich over het uitblijven van het
financiële overzicht vanuit de OR.
Het bestuur van de OR is inmiddels gewisseld.
Er is decharge verleent aan het oude bestuur voor
de financiële tekorten door de aanwezigen.

Besluiten

Extra agendapunt; verkiezingen oudergeleding
omdat dit Franks laatste jaar is.

2 gesprekken
aanvragen met
oude en nieuwe
bestuur, door
voorzitter

05

Stand van zaken eureka

10

Maud/Lilianne

MR wil graag een nieuwe start met nieuw bestuur
van de OR. Hiervoor wordt het nieuwe bestuur
uitgenodigd door de voorzitter.
Belangrijk is de samenwerking met het nieuwe
bestuur, doel van gesprek en agenda vooraf
communiceren.
Vanuit de school kan Marja erbij als MT lid en
contactpersoon OR.
Het oude bestuur wordt ook uitgenodigd voor een
gesprek waarin openheid van zaken wordt gevraagd
mbt de financiën.
Waarschijnlijk start na de carnavalsvakantie Juf
Angela met de plusklas. Op dit moment worden er
criteria vanuit de Werft opgesteld voor de
plusklas, daar zou Juf Angela bij betrokken
moeten worden.
INOS is kwaliteitseisen aan het opstellen voor de
plusklassen, maar deze zijn nog niet beschikbaar.
De MR vindt het vreemd dat INOS niet eerst met
de kwaliteitseisen komt maar al aan de scholen
heeft gevraagd om zelf kwaliteitseisen op te
stellen. De Werft loopt het risico dat zij haar
eigen kwaliteitseisen weer aan moet passen aan die
van INOS.
Vanuit INOS is de aangekondigde nulmeting nog
niet gedaan op school (omtrent deskundigheid en

06

jaarplan

07

Extra punt

09

wvttk

20 ? Lilianne
Luuk

voorzieningen plusklas) dit moet gebeuren voor de
plusklas kan starten op de Werft.
MR is bezorgd over de organisatie van de plusklas
en de kwaliteit hiervan omdat het traject tot het
opzetten van de plusklas niet gestructureerd
gebeurd en eenduidige kwaliteitseisen ontbreken.
Eureka blijft, zoals deze nu is georganiseerd, tot
de zomervakantie actief.
Is besproken, wordt aangepast door Lilianne. Komt
op de site van de Werft > Maud pakt dit op.
Verkiezingen voor oudergeleding MR omdat dit het
laatste jaar van Frank is. Voorkeur van MR gaat uit
naar digitaal stemmen omdat dit drempelverlagend
is en hopelijk tot betere respons leidt.
Luuk vraagt bij Wegwijzer na hoe digitaal stemmen
bij hun is georganiseerd.
Maud wil tzt het digitaal stemmen organiseren.
Planning; na carnavalsvakantie gaat wervingsbrief
voor nieuwe leden naar de ouders.
Verkiezingen; na de meivakantie/ 2weken tijd om
te stemmen.
Brief naar ouders met uitslag na verkiezingen
Laatste vergadering kan nieuw lid aansluiten
> Frank; Gezamenlijke vergadering GMR en MR op
5 febr. 2019, wie gaat er?
> Wens van Will: volgend jaar een aantal MR

Frank en Lilianne

vergaderingen ook graag op donderdagavond
plannen
> Lilianne; > Komt er vanuit Blink (methode
thematisch werken) te weinig basiskennis aan bod
over WO / Topografie / Geschiedenis? Blink heeft
een ander didactisch uitgangspunt (gaat oa over
leren leren). Onderdelen binnen WO zoals
Topografische kennis worden anders aangeboden.
Landelijk gezien is dit een trend, WO scoort overal
slechter omdat er minder aandacht is voor WO op
scholen. De Werft is zich hiervan bewust en er
wordt gekeken naar waar er gaten vallen in de
basiskennis. Hier wordt op ingespeeld door bv.
gebruik van Topomaster.
10

Sluiting 21:47
Volgende vergadering

19 maart 2019

Actiepunten
Wat
Overleg met voorzitter en
penningmeester van de oude OR m.b.t.
Financiële transparantie
Overleg met voorzitter en
penningmeester van de nieuwe OR
t.a.v.
• Taak van MR ten opzichte van
OR
• Verantwoording penningmeester
mbt heldere fin. begroting
• Wanneer en hoe de OR
verantwoording aflegt aan MR
Gezamenlijke GMR / MR vergadering
Website aanpassen
Concept Jaarplanning
Bijwerken Jaarplan voor website

Wie
Frank (nodigt uit), Maud en Marja
(indien mogelijk)

wanneer
Voor 12 februari 2019 (= de volgende
OR vergadering)

Frank (nodigt uit), Maud en Marja
(indien mogelijk)

Voor 12 februari 2019

Frank en Lilianne
Maud
Frank
Lilianne

5 februari 2019
Zsm, voor volgende vergadering
Zsm naar Lilianne
Zsm naar Maud

