Notulen MR vergadering d.d. 17 maart 2014

Aanwezig:

Marischa van Baren (voorzitter), Jean Rinkens, Maurice Gennotte, Etienne
Venhorst, mevr. A. Wijnen, Cécile Alewijnse

Afwezig:

mevr. A. Wijnen.

Notulant:

Maurice Gennotte

1. Opening en welkom
Voorzitter Marischa heet iedereen welkom en opent de vergadering
2. Notulen MR vergadering 27-01-2014 worden na enkele aanpassingen goedgekeurd.
3. Mededelingen en ingekomen post:
- Expertisecentrum medezeggenschap wordt besproken
- MR stemt in met regelement MR van 27-05-2013
- Er gaat een brief uit over functiehuis/LB naar de GMR.
4. Agendapunten MR
-1. Extra MR vergadering 12 mei 2014 ivm formatie-schoolplan. Is verplaatst naar 26
mei 2014
-2. Begroting 2013-2014 is goedgekeurd.
-3. Jaarverslag aanpassing en doorsturen naar directie is inmiddels afgehandeld.
-4. Verslagen MR naar Judith Bruisten voor op de website.
5. Agenda punten directie.
-1. Passend onderwijst ontwikkelingen.
Momenteel geen nieuwe ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs te melden.
-2. HGW Studiedagen + verslag.
De 1e cyclus van het HGW (Handels Gericht Werken) is doorlopen, m.b.t. het
technisch lezen. Deze cyclus zal twee keer per jaar worden doorlopen. De
leerkrachten hebben de 1e cyclus geëvalueerd en als positief ervaren. Men leert van
elkaar.
25 maart a.s. is er een praktijktest voor het HGW.
-3. Protocol dossiervorming.
Het protocol wordt doorgenomen, uitgelegd en akkoord bevonden.
-4. Protocol schoolverlaters.
Het protocol wordt doorgenomen, uitgelegd en akkoord bevonden.
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-5. Audit 16 april gepland.
Er zal een interne audit op 16 april gehouden om de ontwikkelpunten zichtbaar te
maken.
6. Rondvraag en mededelingen:
- CA: Afscheid Eef ?
Er zal een bijdrage namens de MR aan het cadeau voor Eef worden gedaan.
- Etienne bespreekt de tussenopbrengsten CITO toetsen. Een gedeelte wordt
doorgeschoven naar de volgende vergadering.
- CA : Rapport is te veel op de CITO gebaseerd, mag wat persoonlijker.
7. Voorzitter wenst iedereen een goede avond en wel thuis.

Volgende vergadering is op 26 mei 2014 om 18.30.
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