Notulen MR CBS Hoffenne

donderdag 22 maart 2018

Aanwezig: Ruud van Houten (secr.), Dennis Lindemans(interim voorzitter), Tineke van der
Zwan, Esther Neve en Ingrid Luk (directie) Afwezig:
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Dennis Lindemans wordt voor deze vergadering als voorzitter benoemd. De
voorzitter heet iedereen welkom.
Notulen vorige vergadering
 Diverse aanpassingen besproken en verwerkt.
Ingekomen stukken
o Ondersteuningsplanraad
o Aanbieding voor hulp bij fusie bij MR’en
o Aanmelding 3 MR kandidaten in de mailbox
GMR
 13 maart vergadering gehad.
 Wij hebben gesproken over het delen van informatie vanuit de GMR naar de
MR.
 De afspraak vanuit de GMR is, dat de goedgekeurde notulen van de GMR met
de MR wordt gedeeld.
Nieuws vanuit de directie
 De formatie voor het volgend schooljaar bestaat uit 6 groepen. De indeling is
nog niet bekend.
 De directie is hierover in gesprek met het bestuur
 De bezetting voor IB en directie is verhoudingsgewijs te laag.
 De TSO voor volgend schooljaar, is besproken met Monique Valkenburg, nu
wordt het gedeeld met het team.
 Volgende maand komt de inspectie op bezoek. Een thema onderzoek op het
rekenonderwijs.
 De leerplichtambtenaar is op bezoek geweest.
 Het team gaat op de volgende studiedag aan de slag met het schoolplan voor
de komende jaren.
 De RvT heeft vergaderd op de Hoffenne
Verkiezingen MR
 Er zijn 3 kandidaten, die zich verkiesbaar gesteld hebben
 De einddatum van de verkiezing is 25 maart 2018
 Daarna zal de MR de kandidaten informeren
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
 Vastgesteld binnen Noordwijk
 1 studiedag extra, omdat er teveel uren gemaakt worden op Hoffenne
 Studiedagen worden nog met het team besproken, de MR heeft nog ideeën
aangedragen
 De MR is akkoord met de vakantieplanning.
Evaluatie voor tussen- en buitenschoolse
 Gesproken wordt over het komende schooljaar en de wijzigingen met de verkorte
lunchpauze
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 De contacten tussen de TSO en directie zijn goed.
WVTTK en rondvraag
 geen
9

Sluiting
 Vergadering is gesloten om 21.01 uur

Vergaderflits voor nieuwsbrief
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