Notulen van maandag 23 januari 2017

Aanwezig: Anne Jan van den Dool, Karin Jager, Karin van Breda en Irene van Leeuwen
(notulist)
1. Opening en welkom
Voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Volgende MR vergaderdata zullen zijn: maandag 27 maart
2017 en dinsdag 30 mei.

2. Vaststellen agenda
Rekenmethode VOG komt bij volgende begroting

3. Notulen vorige vergadering: al vastgesteld. Volgende
vergadering zal Karin Jager notuleren.

4. Mededelingen vanuit de MR & GMR:
Stukken uit de GMR worden volgende vergadering
meegenomen.
5. Mededelingen & onderwerpen vanuit de directie:
Antwoorden op de vragen (zoals die gesteld zijn in de vorige
vergadering) zijn binnengekomen op de mail. Deze zullen
digitaal opgeslagen worden door Karin Jager.
Vertraging VOG 1-1-2018

6. Toekomst TSO update: Het TSO voorstel is bij de studiedag
met het team (18 januari j.l.) besproken. Team was eenduidig
dat het broodje eten met de kinderen niet behoort tot visie van
het Janaplanonderwijs. Irene heeft aangegeven dat het broodje
eten altijd een “verplichting” is geweest. Ook in de tijd dat zij
zelf op de Korf zat.
Woensdag 8 februari a.s. hebben Karin Jager en Wendy een
afspraak met Bastiaan en Margriet om het rekenmodel door te
nemen (ivm het kwartier zoals beschreven in de vorige mr
notulen) Tevens worden de voor- en nadelen voor het team op
een rijtje gezet. Na deze afspraak zal er een terugkoppeling
plaats vinden naar de werkgroep TSO en het team. Daarna
komt het terug bij de MR voor ouderpeiling.

7. Voortgang onderzoek VOG:
 uitgesteld
8. Invoering cao PO
30 mei 2017 moet de tool voor volgend schooljaar ingevuld zijn.
De 45 % taken moeten ingevuld zijn om niet terug te vallen in
het basismodel. Dit overleg zal dus moeten plaatsvinden
binnen het team.

9. Scholing MR
Onderwijsbureau Meppel biedt 2 avonden MR Cursus aan
op 14 februari en 14 maart. Belangrijk is goed te kijken
naar het aanbod van de cursus (wat wordt er behandeld)
en naar de mogelijkheid om de cursus op eigen locatie
plaats te laten vinden met meer teamleden. Mogelijkheid
zou ook kunnen zijn deel te nemen aan MR cursus van
een bestuursbureau in Apeldoorn.
Karin Jager informeert naar de mogelijkheden bij VOG.
Anne Jan doet dit bij PCBO en Irene bij Leerplein055.
10. Rondvraag:


NB.

11. Afsluiting

