Medezeggenschapsraad Máximaschool - Notulen 27 november 2017
Datum:
Locatie:
Aanwezig:
Gast:
Afwezig:
Notulist:

27 november 2017
Máximaschool
Ellen Demes, Jantina Beima, Karin Mast, Selma Steenwelle (vz),
Mieke Voerman, Patrick Westerdijk
Ank Verhoeff, directeur
Jacoba van der Wal-Monkel, adjunct-directeur / Intern begeleider
Mark Spiegelenberg, voorzitter OR
geen
Patrick Westerdijk

1. Opening 19.45 uur
 Selma opent de vergadering om 19:45 uur en heet iedereen welkom bij de MRvergadering.
 Om 20.30 uur sluiten Ank Verhoeff en Jacoba van der Wal-Monkel aan om
agendapunten toe te lichten en om 21.00 uur zal Mark Spiegelenberg (voorzitter
OR) bij deze vergadering aansluiten.
2. Ingekomen stukken*
a. Agenda MR 27-11-2017
b. Notulen MR-vergadering 2 oktober 2017
c. Notulen MR-vergadering 21 juni 2017
d. Notulistenplanning en Contactgegevens MR 2017-2018
e. MR-jaarplanning 2017-2018
f.

MR-mail Aankondiging verkiezing OPR Friesland

g. MR-mail Overzicht aankomende evenementen voor onderwijsprofessionals
h. Uitnodiging MR-cursus 28-11-2017
i.

Managementrapportage Máximaschool 27-11-2017

j.

Format Máximaschool evaluatie leerkrachten

k. Jaarverslag Máximaschool 2016-2017
l.

RIE en Plan Van Aanpak Máximaschool Zuiderburen 2016

m. Mailwisseling OR Ouderbijdrage 2017-2018
n. Toelichting OR Financiële verantwoording 2016-2017
o. Financieel rapport OR 2016-2017
3.

Mededelingen


Selma ligt ingezonden stukken d tot en met h toe.

4.

Vaststellen agenda
 De agenda is vastgesteld.

5.

Notulen 2 oktober 2017 en 21 juni 2017


De notulen van 2 oktober en 21 juni zijn doorgenomen en goedgekeurd.

20.30 uur Ank Verhoeff en Jacoba van der Wal-Monkel
6.

Managementrapportage Máximaschool 27 november 2017



Het verzuim op de Máximaschool is deze periode naar beneden gegaan. Het staat
nu op 3,9%.



Ana is na haar zwangerschapsverlof weer begonnen als cultuurcoach vanuit



123zing is door de school als muziekmethode aangeschaft voor de komende drie

Kunstkade en er is hierdoor afscheid genomen van vervangster Wietske.
jaar.


Er is door het team afscheid genomen van juf Eelkje. Dit heeft het team gedaan
d.m.v. een hapje en een drankje en een samengesteld boek. Ook was er voor juf
Eelkje een dankwoord vanuit Hans Greidanus.



De werkdrukervaringen zijn in het team met elkaar besproken. Op 11 december zal
Els van der Kwast hier verder mee gaan middels een teamvergadering.



Het gebrek aan invallers, is dor Ank bovenschool aangekaart. Dit komt later
nogmaals ten spraken bij het directieoverleg.



De wiebelbrug is geplaats. Deze is bekostigd vanuit de ‘jumbo-actie’.



Het ICT-beleidsplan is uitgebreid met ipads, programmeerrobots en leermateriaal.




Voor de Tut en erut is er contact gelegd met de gemeente. Dit wordt vervolgd.
Het Bureau Straxs heeft voor de hal (bij binnenkomst) een plan gemaakt. Het plan is
door de directie positief ontvangen. Ook dit wordt vervolgd.



De MR heeft het jaarverslag ontvangen. Deze wordt door Ank toegelicht.



Jacoba deelt de uitkomst n.a.v. de analyse van de trendanalyse.

7. RI&E-onderzoek


De MR wil graag Hans Greidanus (Directeur bestuurder PCBO Leeuwarden e.o.)
uitnodigen voor een volgende vergadering. Dit om de knelpunten uit het RI&Eonderzoek te bespreken.



De MR zou graag van Ank een terugkoppeling over de gang van zaken betreffende
de risico’s (1) vanuit dit onderzoek willen ontvangen.

21.00 uur Mark Spiegelenberg
8.

Jaarverslag + Financiële verantwoording OR 2016-2017


Mark ligt het jaarverslag en financiële verantwoording namens de OR toe. De OR
stelt na 2016-2017 voor om €4.555 aan de bestemmingsreserve toe te voegen en
het saldo van baten en lasten na mutatie bestemmingreserve ad €1.506 toe te
voegen aan de algemene reserve. Selma tekent, namens de MR, de financiële
rapportage voor akkoord.

9.

Mediawijsheid


De MR werkt toe naar een informatieavond voor ouders. Deze zal komend
schooljaar (2018-2019) plaats moeten vinden, met als hoofdonderwerp:
‘Mediawijsheid’.

10. Punten die niet aan bod zijn gekomen deze vergadering en worden geschoven
naar de MR-vergadering van 29 januari 2018 zijn:


Jaarverslag MR 2016-2017



Concept Formatie 2018-2019



Evaluatie VSO-TSO-BSO



Ouderbijdrage tussenstand



Evaluatie Continurooster



Verkiezing nieuwe MR-leden 2018-2019: voorbereiden

11. W.v.t.t.k.
Geen.
12. Sluiting 22.37 uur

