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Opening
Vast stellen agenda
a. Extra punten
i. Hoofdstuk 3 schoolplan
ii. Methode sociale ontwikkleing
iii. Formatie plan, groepsindeling
iv. Ouderbetrokkenheid
Notulen vorige vergadering, actiepunten vorige vergadering:
a. Dyslexie protocol, St Bavo en Liduina hebben protocol opgesteld, Liduina protocol wordt naar MR
leden gemaild  Actie Bea Mirjam heeft nog een afspraak met Lonneke staan, over ca 2 weken. 
Actie Mirjam.  naar volgende vergadering
b. Protocol buitenschoolse activiteiten in principe afgehandeld, echter meerdere vragen komen op tafel,
n.a.v. geen begeleidign door ouders. Aan GMR vragen over aansprakleijkheid, wettelijke bepalingen,
consequenties etc. Deze vragen stellen aan Ferry  Actie Bea
c. Onderwijsprofiel 2012 wordt op de Site van de school geplaatst, Actie Suzanne  nog niet gedaan
door naar volgende vergadering
d. Overdragen financiën , overdracht Ingrid-Caroline. Caroline gaat direct met de bank in gesprek, Actie
Caroline.
Ingekomen stukken niet behandeld naar volgende vergadering
a. Vakantie rooster 2015-2016, ter info
b. Informatie OPR 4, ter info
c. Formulier voorkeuren formatie 2015-2016, ter info
d. Begroting HS def 2015, ter info
e. Concept formatie protocol Stichting Haarlem schoten.
f. Notitie nav bijeenkomst voor (G)MR leden op 28 oktober 2014
g. Schoolpan H2 en H3
Agenda punten
a. Hoofdstuk 3 schoolplan
i. Schoolplan is gezamenlijk doorgenomen, Juno en Timor hebben verschillend niveau van
uitwerking.
ii. Algemeen
1. Soms staan er Acties en soms staan er opbrengsten in de kolom Acties
2. Er staan we erg veel punten op de jaarplanning, liever dat we minder punten
hebben en alles halen dan dat we veel punten hebben en niet alles afronden.
3. Opbouw is goed met de resultaten van de onderzoeken, verbeterpunten en de
Acties welke de school uitstippelt om dit te behalen.

4.
5.

b.
c.

d.
e.

f.

6.
7.

Soms herhaling, idem benoemd in H1 en H2
Soms zijn opbrengsten/actie niet smart geformuleerd, veel/beter/meer/sneller.
Maak deze SMART.
6. MR geeft aan dat het verstandig is om een “folder” te maken van het schoolplan
waar de sterke punten beter kunnen worden uitgedrukt (bv hoekenwerk), en welke
leesbaar is voor de ouders.
iii. Afspraak is dat het Hoofdstuk definitief wordt gemaakt, per school locatie en dan nogmaals
op de agenda komt.
Overlegmodel
i. De stemmen worden geteld, uitslag ?
Formatieplan
i. School loopt achter op de eerder opgestelde plan
ii. Dit is niet de eerste keer, MR vraagt om een formatieplan wat gehaald kan worden voor
volgend jaar.
iii. De MR geeft akkoord op de groepsindeling, wel wil de MR een evaluatie moment inlassen
na een aantal maanden, Actie Arnold
iv. De MR vraagt aan de directie om tot een stappenplan te komen in het geval er een grote
groep dreigt te ontstaan. Het komt eens in de zoveel jaren voor en dan is het handig om terug
te grijpen op een stappen plan, Actie Arnold
Sociale methode
i. De liduina kiest voor het “Vreedzame school” model en niet voor Kanjertraining
Ouderbetrokkenheid
i. Een aantal ouders heeft zich aangemeld (4stuks), Arnold gaat ze uitnodigen voor een kop
koffie (samen met Marieke en iemand van de AC) en het plan wordt voorgelegd om volgend
jaar een “denktank”op te richten. Doel is om van elke klas een ouder te strikken. Deze te
plaatsen in een denktank en een aantal malen per jaar deze denktank te gebruiken om
ideeën/voorstellen van de MR te toetsen.
ii. Tijdens de informatie avond aan het begin van het jaar dit introduceren, Actie ???
Begroting
i. Onderzoeken welke gelden zijn vrijgemaakt voor Passen Onderwijs en LGF, Actie Arnold
ii. Hoe gaat de directie monitoren hoe de passen onderwijs gelden worden ingezet ? Actie
Arnold

Actiepunten

Vergader data 20.00 – 21.30
20 augustus
8 oktober
26 november
14 januari
18 februari
16 april
26 mei
17 juni
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