Notulen
Medezeggenschapsraad (MR)
Maandag 10 september 2018
19.45 start oudergeleding
20.00 start vergadering
Aanwezig:
Leerkrachten: Yvonne Kievit
Oudergeleding: Michel de Wit (voorzitter) (MdW), Ton van Dijk, Cindy Hogenbijl
Directie: Anke van Riel (AvR)
Notulist: Cindy Hogenbijl
Afwezig: Femke van Ewijk
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering MR Bavo
Nog niet verspreid onder de MR, volgt nog.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
AvR: Mariska Oostendorp is inmiddels met de MR gestopt gezien deze taak niet meer in haar
beschikbare uren paste.
In de MR moeten wel 3 leerkrachten en 3 ouders zitting hebben.
Een optie is om een leerkracht te laten rouleren. Zo kunnen de kartrekkers uitgenodigd worden voor
een bepaald thema. Het is wenselijk dat onderwerpen van tevoren vastgelegd worden in een
jaarschema. Leerkrachten hebben een (of meer) aandachtsgebied(en), Anke stuurt een overzicht
naar de MR. Is het mogelijk Mariska wel formeel in de MR te behouden (in geval van stemmen) tot er
in schooljaar een nieuwe leerkracht aangesteld is? Anke zoekt nog uit wat de formele regels zijn.
4. Rapportage MR - klassen
Vacature ½ A is ingevuld per 1 november 2018, naam wordt 13 september bekend gemaakt aan
ouders en anderen.
Groep 8: De nieuwe leerkrachten Ingrid en Chantal zijn goed gestart en al aardig ingeburgerd op de
Bavo.
Houtskoolschets Marlies van der Starre: op 14 sept vindt er een gesprek plaats met ouders over het
meerjarenbeleidsplan (MJBP 2019-2023).
Schilderen: plan is dit grotendeels in de herfstvakantie uit te laten voeren.
Studiedag: Er zijn leerwerkschappen / uren om bijvoorbeeld onderzoek te doen, de doelen zijn nog
niet smart geformuleerd.
Missie/visieplan MJBP, werken op data: grip hebben op resultaten.
In februari 2019 kijkt een externe kracht mee om zaken aan de oppervlakte te brengen.

Kanjeravond voor ouders van groep 1 t/m 4 d.d. 4 september 2018: trainer kwam niet en er was een
lage opkomst van ouders. De vraag is hoe de belangstelling vergroot worden, diverse opties worden
genoemd en verder onderzocht.
5. Rondleiding nieuwe lokalen; interieurplannen
Groep 7/8 + onderbouw
Interieur en ruimtes zijn bekeken door de MR.
6. Missie/ visie herijken nieuwe schoolplan 2019-2023
Het vierjaren schoolplan wordt opgesteld binnen de kaders van Kalisto.
MR stelt dat eerst de kaders afgewacht dienen te worden, het is nu nog niet helder wat de
onderwerpen zijn.
Eventueel uitstel door inspectie.
Er zal t.z.t. een ambassadeur uitgenodigd worden bij een MR vergadering. Wordt vervolgd.
7. Planning vergaderdata MR
6 november 2018
16 januari 2019
11 maart 2019
6 mei 2019
20 juni 2019
8. Rondvraag
Sagitta loopt stage als schoolleider tot aan de herfstvakantie, vraag is of zij een keer mag aansluiten
bij de MR vergadering. Dat is akkoord, echter volgende MR vergadering is na de herfstvakantie, op 6
november.
9. Actielijst
 Notulen MR d.d. 26 juni 2018 verspreiden aan MR en op website plaatsen  actie MdW
 Overzicht aandachtsgebieden leerkrachten aan MR verzenden  AvR
 Ambassadeur uitnodigen bij een volgende MR vergadering  actie AvR
 Vergaderdata MR communiceren met ouders (staat niet op jaarkalender)  actie AvR
 MR formele regels  actie AvR
 Contact met Sagitta over datum volgende MR vergadering  actie AvR
 Foto van huidige MR maken  actie MdW
Volgende MR vergadering:
6 november 2018
19.45 oudergeleding
20.00 vergadering

