
Notulen medezeggenschapsvergadering 15 mei 2018 
Aanwezig: 
MR leden: Isabelle van der Helm, Femke Akkermans, Anja Ris, Leontien Spohr  

(voorzitter), , Sabine Goes (notulist),  
Directie: Joop Zuydgeest  
Afwezig:  Fenny de Blois 
  Notulen van de vorige MR-vergadering  De notulen van de vorige MR-vergadering zijn akkoord en worden op de site gezet.   Post De cursusmap van Anja ligt in de MR-la.   Mededelingen 
 Personele zaken i.v.m. ziekte en verlof worden gedeeld.  
 Alle scholen hebben input geleverd voor het strategisch beleidsplan. In het directieoverleg wordt dit nu verwerkt. Daarna wordt de vertaling gemaakt naar de schoolplannen.  GMR Besproken punten GMR van 9 april: - Hoe ga je om met privacy op school  - Verzuimcijfers Stichtingsbreed 2017 gedaald t.o.v. voorgaande jaar - Strategisch beleidsplan - Terugkoppeling stand van zaken gesprekkencyclus  - Opleidingsconvenant met Hogeschool Leiden net als Thomas More College Rotterdam  Voor volgende GMR staat Meerjaren Bestuursformatieplan 2018-2021 op de agenda.  Formatieplan / groepsbezetting Personele ontwikkelingen binnen het team zijn vorige keer kort besproken en daar is de cijfermatige formatie aan gekoppeld. Er wordt niet meer een uitgebreid plan opgesteld. Zodra de groepsbezetting rond is wordt deze per mail aan de MR verspreid en daarna aan ouders gecommuniceerd.   Ouderbetrokkenheid De uitkomsten van de bovenbouwvergadering zijn toegevoegd aan het eerdere verslag. We hebben de aanvullingen besproken in de MR. Bij de volgende bovenbouwvergadering is de bedoeling om concretere afspraken te maken voor het vervolg. Volgende vergadering bespreken we welk format we kunnen gebruiken voor het startgesprek. Rubrieken: welbevinden / voortgang van afspraken / resultaat. Joop, Anja en Femke kijken naar voorbeelden van andere scholen.    Gezonde voeding NSO heeft volgende veranderingen doorgevoerd: - Meer water aangeboden - Kwaliteit van eten is bekeken en wordt mee geëxperimenteerd.  - Koken om bewustwording te bevorderen wordt elke dinsdag met een kleine groep gedaan. - Veelsoortiger fruit wordt aangeboden  Femke heeft het besproken in het team.  Dionne bespreekt de uitgangspunten met de OR.   



Volgorde voor acties: 1. Eerst in de OR bespreken.  2. Daarna in het team bespreken.  3. Daarna beleidskeuze maken / welke punten we oppakken en ‘wereldkundig’ maken.   Rookvrije school Link van Ministerie (door Leontien opgestuurd) geeft inzicht in hoe je als school acties kan ondernemen om rookvrije school te worden. In september weer op de agenda. Vanuit de MR zal er initiatief worden ondernomen. Mogelijke stappen voor na de zomer:  Oproep in school  Ludieke acties    Actielijst 
Wat Wie Wanneer 
Jaarplan op de agenda Sabine 1 keer per kwartaal Link ministerie over rookvrije school doorsturen Leontien Voor volgende vergadering Format voor formulier startgesprek bespreken  Vergadering 19 juni Terugkoppeling bevindingen over rapport vanuit teamvergadering Team Volgende vergadering 
Verslagen rapportbespreking en uitgangspunten gezonde voeding aan betrokkenen sturen Joop Voor volgende vergadering  Format voor het startgesprek: Joop, Anja en Femke kijken naar voorbeelden van andere scholen.   

Joop, Anja, Femke Voor vergadering van 19 juni 
         

 


