Verslag MR IKC Dynamiek
Donderdag 26 oktober 2017
om 20.00 uur

Leden oudergeleding:
Kim van Baardwijk
Martijn Plitscher

Leden teamgeleding:
Monique Feij
Marleen Habets
Marcel Hermsen

Anders:
Daniëlle Soudant

Afmelding: Oudervereniging, Desirée Jorissen
1. Opening van de vergadering
Martijn opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Welkom aan Daniëlle
Daniëlle Soudant wordt welkom geheten als nieuw ouderlid van de MR.
3. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen toevoegingen. De bespreking van het inspectieverslag wordt
doorgeschoven naar de volgende vergadering in aanwezigheid van de directie.
4. Vaststellen notulen d.d. 28 september 2017
De notulen worden goedgekeurd en aan de website gekoppeld
5. Actiepunten van de vorige vergadering
Martijn en Kim zullen samen nog de jaarplanning maken vóór de eerstvolgende
bijeenkomst. Overige punten zijn gerealiseerd.
6. Samenstelling van de MR:
6.1. Vacature oudergeleding: Daniëlle heeft zich gemeld als nieuw ouderlid, de
vacature vervalt hiermee.
Geen directie gebonden agendapunten. Het inspectieverslag wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering in aanwezigheid van Désirée.

7. Mededelingen GMR/ Contactpersoon GMR
Ellen Ploegstra zou nog steeds contactpersoon zijn van de GMR voor onze MR. Er zijn
geen mededelingen vanuit de GMR ontvangen, er zijn ook geen notulen van de GMR
ontvangen.

8. Mededelingen Team
Het team is gestart met de voorbereidende besprekingen voor sinterklaas.
Tijdens de studiedag is het CNAL onderwijs geëvalueerd. Tevens heeft er een
studiebijeenkomst spellingsonderwijs plaatsgevonden. De Leerlingenbesprekingen
worden daarnaast als zeer leerzaam ervaren. Het onderwijscafé was een groot
succes, hoewel de opkomst wat tegenviel, de aanwezige ouders en leerkrachten
vonden het erg inspirerend.
9. Overige mededelingen (o.a. oudervereniging n.a.v. de ALV)
De ALV van de oudervereniging heeft plaatsgevonden op 23 oktober 2017. De MR
heeft een verslag ontvangen van de besproken onderwerpen. Er werd besloten de
ouderbijdrage dit jaar niet te verhogen. De oudervereniging is nog steeds op zoek
naar actieve leden. Zie verder notulen Oudervereniging.

MR intern:
10. Ingekomen post
11. Concept jaarverslag 2016-2017
Het jaarverslag 2016-2017 wordt goedgekeurd en aan de website gekoppeld. Er zal
nog een verwijzing naar de notulen worden toegevoegd.
12. Begroting MR
De begroting wordt goedgekeurd na toevoeging van een post ‘literatuur’ voor de
aanschaf van het zakboek medezeggenschap voor de leden.
13. Jaarplanning MR
Martijn en Kim zullen deze samen maken vóór de volgende vergadering.
14. Bevordering van de ouderparticipatie
Desirée heeft gevraagd na te denken over het bevorderen van de ouderparticipatie.
De school doet al veel om de ouderparticipatie te bevorderen, een goed voorbeeld
hiervan is het recent georganiseerde ‘onderwijscafé ‘. Als optie wordt nog geopperd
het bespreken van de ouderparticipatie tijdens de intake met ouders. Tijdens de
volgende vergadering zal dit agendapunt nogmaals besproken worden.
15. Positie van de MR en speerpunten
Er wordt gesproken over de gewenste positie van de MR. De MR wil graag een
actieve rol innemen. In rustig vaarwater kan de tijd gebruikt worden om meer naar
buiten te treden, ouders te informeren, en zo op de hoogte te zijn van wat er ‘leeft’
om hier vroegtijdig als MR op in te kunnen spelen.

16. Rondvraag/WVTTK
Er wordt door de ouderleden een kanttekening geplaatst bij de leerlingbespreking:
hoe zit het met de privacy van de leerlingen en toestemming van ouders hiervoor?
Monique zal dit met Sonja bespreken.
Het kunstwerk in de Gouden Wereld ziet er helaas niet meer mooi uit, en is zo geen
goed visitekaartje voor de school. Monique zal dit met Roger bespreken.

17. Sluiting van de vergadering
Rond 22:15 wordt de vergadering gesloten door Martijn.
Volgende vergadering: donderdag 14 december om 20:00 uur.
Actiepunten/mogelijke agendapunten:
Actie
Notulen CVB, Hélène Severens
Notulen website, via Desirée
Jaarverslag 2016-2017 naar Desirée en Hélène
Notulen GMR, navraag nieuw contactpersoon
Begroting MR aanpassen en doorsturen naar CVB
Jaarplanning (inhoudelijk)
Sonja uitnodigen voor uitleg nieuwe zorgstructuur
Aanpassen website: ouderleden, vacaturetekst,
missende notulen
Schema van aftreden actualiseren
Bespreken kunstwerk Gouden Wereld
Privacy rondom leerlingbesprekingen
Groepsfoto ‘nieuwe’ MR
Agendapunt: inspectieverslag
Agendapunt: input vanuit MR m.b.t. ouderparticipatie

Wie
Kim
Kim
Kim
Martijn
Martijn
Martijn/Kim
Desirée
Desirée / Kim
?
Monique
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Allen
Allen
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oudergeleding

Afgehandeld

