Verslag MR vergadering 04-11-2013
Aanwezig waren: Martin, Monique, Marianne, Marijke en Arnold
Afwezig waren: Adrina, Kenneth en Job.
1. opening | mededelingen
Kenneth heeft schoolgids getekend.
Adrina start met MR cursus.
Per januari maakt Arnold de MR bijdrage over.
Er kan nog een ouderlid plaats nemen in de voorlopige Ondersteuningsplanraad .
De leden van de MR die aanwezig zijn geven aan dat zij niet beschikbaar zijn voor
deze raad..
Sinds november zijn de vensters PO geopend. In de vensters kunnen scholen van
primair onderwijs zelf wetenswaardigheden van hun school plaatsen.
Er staan vaste items waaronder iedere school zijn aantekeningen kan plaatsen.
Stuurgroep van directeuren is aan het kijken op de scholen of het overblijven
goedkoper kan onder een andere organisatie.
2. Verslag MR vergadering 24-09-2013 is goed gekeurd.
3. Vanuit de GMR
Raad van toezicht is voor 1 november goed gekeurd door de oudergeleiding van de
GMR. Dat moest op die manier besloten worden van het gemeentebestuur.
De bestuurder (=algemeen directeur) stuurt de directeuren aan. De directeuren hebben
meer zeggenschap over het te voeren beleid gekregen.
4. Vaststellen MR-leden 2013-2014
Wens is om een MR samen te stellen bestaande uit 4 ouders en 4 leerkrachten.
In de volgende teamvergadering kaarten Marianne en Monique openstaande
vacature aan.
Ook het punt dat een leerkracht in de GMR plaats zal moeten nemen.
Daarnaast zoeken we nog een ouder die wil plaatsnemen in de GMR.
Persoonlijke benadering van ouders is hierbij van belang.
Leerkrachten en ouders van de MR benaderen ouders persoonlijk over plaatsing in de
GMR.
( Een GMR lid hoeft niet plaats te nemen in de MR).
Taakverdeling van MR leden naar de volgende vergadering.
5. Nieuws vanuit de directie:
Frenneke Nuyens is directrice van Piramide Groenewoud geworden.
Verbeterplannen n.a.v. inspectiebezoek, wordt hard aan gewerkt. Volgende
vergadering worden verbeterplannen verteld.
Teldatum 1 oktober. Er zijn 36 kinderen minder dan vorig jaar. De terugloop
zijn de leerlingen die niet ingeschreven staan op de Vuurvogel. Dit betekend
dat er nog wel sprake is van gastleerlingen. Deze gast leerlingen bezoeken de
Kameleon. Op de teldatum waren er in totaal 19 leerlingen ingeschreven als
gastleerling. Dit betekend dat er voor de organisatie een terugloop is van 17
leerlingen.

De aanloop in de onderbouw is goed. Grote groep 8 verdwijnt. Wel regelmatig
vragen van belangstellende ouders die de school bezoeken t.a.v. het
Daltononderwijs .
De ouderraad heeft een PR groep opgericht.
Nieuws t.a.v. leerlingenraad; ze zijn bij elkaar gekomen. De kinderen zijn nog
bezig om hun weg hierin te vinden.

Volgende keer:
Overblijf Vuurvogel
6. Concept jaarverslag bespreken.
Arnold heeft concept aan Marijke gemaild. Zij mailt het weer verder aan de MRleden zodat iedereen dit jaarverslag kan lezen.
Volgende keer wordt deze in de MR besproken.
7. Rondvraag
Geen rondvraag

