Agenda
Onderwerp: Medezeggenschapsraad o.b.s. J.P.F. Steijaertschool, Alphen a/d Rijn
Datum:
16 januari 2019
Tijd:
19.30 – 21.00 uur
Locatie:
Teamkamer van de school
Voorzitter: Ans Geelen
Notulist:
Suzanne Wesselman
19.30 uur

1 Opening

19.31 uur

2 Mededelingen
Punt 6 als voorbespreking. Vragen die hieruit voortkomen in de
volgende vergadering bespreken met Henk.

19.40 uur

3 Vaststellen van de agenda
Twee korte puntjes bij punt 8.

19.45 uur

4 Terugkoppeling bijeenkomst met ouders over de toekomst van de
Steijaertschool door Judith van Opstal
Er waren 5 ouders bij de bijeenkomst. Sfeer was goed. Zij
mochten opschrijven wat zij de meerwaarde vonden van de
Steijaert. Kleinschaligheid, bereikbaarheid, veiligheid, nononsense cultuur, iedereen mag er zijn. Wat moet de Steijaert
behouden. Externe samenwerking, kinderen bij elkaar betrekken,
ondersteuners die rondlopen, individueel onderwijs, 3 niveaus.
Wat zijn de wensen? Continue rooster, werd ook ontkracht,
verbetering communicatie, meer transparantie, meer
betrokkenheid, onpersoonlijke nieuwsbrief en mailtjes, te
zakelijk. Maandnieuws wel prettig. Info wordt meegenomen dit
jaar in het traject over de missie en visie. Op 5 februari
studiedag zal dit ook behandeld worden. Vernieuwing, op niveau
werken en communicatie.
Wat kan de rol van de OMR zijn? Judith gaat dit overleggen
met Henk.

20.00 uur

5 Notulen van de vorige vergadering
A Voortgang van de actielijst

20.05 uur

6 Beleid
20.05 A Voortgang schoolplan
Henk maakt een opzetje. Het team wordt er ook in
meegenomen.
20.10 B Jaarrekening 2018 (ook scholings- en zorgbudget)
Wordt volgende keer besproken met Henk.
20.20 C Begroting Steijaert 2019 (ook scholings- en zorgbudget)
Wordt volgende keer besproken met Henk.
20.30 D Formatiebespreking
Henk heeft hierover een mail gestuurd naar de MR. Hierin staat
dat wij in een vroeg stadium geïnformeerd worden en ook wordt
het eerder met de ouders gecommuniceerd.

20.45 uur

8 Punten team/ouder
Ouders willen eerder geïnformeerd worden. Bijvoorbeeld staking.
Ouders willen graag meedenken over oplossingen.
Waarom wordt er niet meer gedoucht na de gym? Dit wordt in
de teamvergadering besproken.
Hoe gaat de communicatie met Junis nu? Is Henk hier tevreden
over. Navragen bij volgende vergadering.

20.50 uur

9 GMR
A TSO

20.55 uur

10 Rondvraag/Wat moet er over deze vergadering in het
Maandnieuws?
Er is 15 maart een landelijke staking.

21.00 uur

11 Sluiting

