Agenda
Medezeggenschapsraad
Schooljaar 2014-2015
Datum: dinsdag 17 maart 19.30
Aanwezigen: Karin van Duppen, Monique van Nunen, Gerard Massar, Jan
Verwegen, Larissa Rand.
Tijd nr. Onderwerpen:
19.30

01

Opening:
Welkom

02

Vaststellen van de agenda:
Toegevoegde punten: Uitslag WMK

03

Vaststellen van de notulen:
03.a Vaststellen van de notulen van 19 november 2014
Notulen worden vastgesteld.
03.b N.a.v. deze notulen
Actiepunten die afgehandeld zijn komen niet meer terug bij de notulen van de
volgende vergadering.

04

Vanuit school/directie:
04.a Eventuele mededelingen (algemeen)
Open dag: zij-intromers en ouders van 4-jarigen hebben de school bezocht. Het waren
12 gezinnen.
Open dag is gemoedelijk en goed verlopen.
Ouderraad is opnieuw samengesteld. Er zijn momenteel vacatures.
Vragenlijst WMK is uitgezet bij de ouders: Een respons van 78 %. De uitslag wordt
meteen in de postmus vermeld. Zo staan we ervoor, dit gaan we eraan doen.
04.b Stabilisering leerlingenaantal
n.v.t.
04.c Veiligheid/ontruimingsplan
B.H.V.-ers van de Mussenacker hebben contact gehad met de B.H.V.-ers van de
Achthoevenschool. Was een prettig contact. Ze willen in de toekomst meer gaan

samenwerken.
04.d Werkdruk
Is binnen het team bespreekbaar, we houden elkaar scherp.

05

CAO PO zie bijlage
Er is een nieuwe CAO. Als bestuur moet er gekozen worden voor het overlegmodel of
het basismodel. Als bestuur willen ze kiezen voor het overlegmodel. Bij deze keuze
blijft er ruimte voor de school om te kiezen voor het basismodel. MR oudergeleding
heeft adviesrecht. De teamgeleding heeft instemmingsrecht. De nieuwe CAO geeft
mogelijkheden om meer naar de kwaliteiten van de mensen te kijken. Men is niet
verplicht om zich bijvoorbeeld aan de lestaken te houden. Dit kan anders ingezet
worden. Voor 1 juli moet er een invoeringsvoorstel ingediend zijn bij het bestuur.

06

Toekomst onderwijs Mussenacker een werk/ brainstormsessie. Larissa licht deze toe.
Wij zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het leerlingaantal te
verhogen.

07

Brainstorm schoolplan een werk/ brainstormsessie. Larissa licht deze toe.
Punten die uit het strategisch beleidsplan van Opmaat naar voren komen zijn de
uitgangspunten voor het schoolplan. Het is van belang dat wij aangeven waar wij voor
staan. Aan de oudergeleding van de M.R. wordt gevraagd of zij samen met ouders
deel willen nemen aan een brainstormsessie rondom een aantal inhoudelijke vragen
op het gebied van het onderwijs. De antwoorden worden meegenomen in het
schoolplan.

08

Advies- en instemmingsstukken
n.v.t.

09

Visiestuk van de M.R.
Komt de volgende keer op de agenda.

10

Post en ingekomen stukken
M.R. cursus aanbod.

11

G.M.R.: Er zijn van dit schooljaar nog geen notulen

12

Rondvraag
Geen rondvraag.

ACTIE

WIE

UITERLIJK

01 Aansluiten bij de ouderraadsvergadering, Gérard neemt
02
03
04
05
06
07

contact op met een ouderraadslid.
Verzoek aan Tamara om op de website een plaats te
reserveren voor de agendaen de notulen van de M.R.
idem voor de O.R.
Notulen ouderraadsvergaderingen als vast punt
toevoegen.
Het voorblad beleidsstukken wordt toegevoegd bij de
beleidsstukken.
Uitslag WMK, met name de kwaliteitszorg komt terug bij
een M.R.-vergadering
Larissa maakt een event aan in de opmaat academie
zodat ouders zich digitaal in kunnen schrijven. Zij
verzorgt hiervoor een stukje in de postmus.
Brainstormsessie met Ouders en de oudergeleding van
de M.R.

Gérard

13-05-2014

Jan

z.s.m.

Jan

Larissa

Vóór de volgende
vergadering.
Bij de volgende
vergadering.
Volgende
vergadering.
24 maart

Larissa

19 mei

Jan
Jan

08

Visiestuk van de M.R. komt op de agenda

Jan

09
10

Verplichte agendapunten worden gedigitaliseerd

Jan

Volgende
vergadering
z.s.m.

G.M.R. benaderen om de notulen toegestuurd te krijgen.

Jan

z.s.m.

