notulen MR
20 Maart 2017 – 18.30 uur.
Aanwezig:

D. Brederoo, C. van den Barselaar, P. de Reuver, H. van der Sluis, W.
van Damme, S. van Heijningen.

Afwezig ;

__

Volgende vergadering:

8 Mei 2017, 18.30 uur.

1. Opening en vaststellen Agenda
2. Vaststellen van notulen 30 Januari 2017.
Notulen worden aangepast en worden akkoord bevonden en zullen t.z.t. op de website
geplaatst worden.
3.

Binnengekomen stukken etc.
Geen.

4.

Schoolse zaken

5.

Te bespreken onderwerpen
- Evaluatie MR
Hoe zien wij ons functioneren? Helaas horen wij van onze achterban te weinig.
Jaarplanning is gemaakt. Aan de hand hiervan dient een taakverdeling gemaakt te
worden.
Vooral van belang is dat er eerder in het proces bekendheid verkregen wordt met
bepaalde items.
- Nieuwe verkiezingen MR
Namens de lerarengeleding zal Patricia afscheid gaan nemen. Er zal een mail aan het
Team gestuurd worden waarbij men zich verkiesbaar kan stellen voor deze positie.
Ook voor Christine is dit het laatste jaar. Zij zal zich opnieuw verkiesbaar stellen.
- Zorgplan
Danny en Henk zullen in overleg gaan met Jeanette om eventuele punten te benoemen
waarover wij in discussie willen gaan en nadere uitleg zouden willen hebben.

6.

Vragen aan Ivan
- Academische Basisschool
De Hoge School Leiden heeft hier samen met het Lucas onderwijs het voortouw in
genomen.
Vijf jaar geleden is hiervoor al subsidie aangevraagd waarvan destijds
een gedeelte onder andere aan het Lucas Onderwijs is toegekend. Om voor verlenging
van deze subsidie in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden voldaan
worden. Lucas wil meer verbreden dus niet alleen ten gunste te laten komen van onze
school.

Het project zal worden doorgezet echter niet op het niveau van Academische
Basisschool maar als “Learning Lab”. Hoge School Leiden zal hiervoor
onderzoeksvragen opstellen. Een terugkoppeling hiervan is nog niet voorhanden.
- Evaluatie Studie tweedaagse
De dagen waren heel intensief maar vooral ook constructief. Tijdens deze dagen is
er hard gewerkt aan het “achterstallige onderhoud”. Middels een klankboordgroep zal
hier nog vervolg aan worden gegeven.
- Opleiding Team Master
Met ingang van September zullen een aantal leraren de opleiding tot Team Master gaan
volgen. Dit is een HBO studie waarvoor een subsidie beschikbaar is gesteld. De studie
omvat individuele professionele ontwikkeling, teamontwikkeling en schoolontwikkeling
die met elkaar verbonden zijn en waarbij de leer- en ontwikkelvragen van leraren, team
en de school centraal staan.
7. Vragen van/aan de OR
Kascontrole zal binnenkort worden uitgevoerd.

8. W.V.T.T.K / Rondvraag
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 20.30 afgesloten.

