Notulen MR
Datum: 16 september 2020
Locatie: SWS it Werflan
Tijd:
20.30 uur
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen (SOP)
Paulien brengt opnieuw SOP in, een week voor de vergadering van 21 oktober.
Checken postvak?
3. Stand van zaken inspectie
Marrit licht toe. In de tijd zijn vergaderingen uitgezet die de
‘wat moet beter’-punten omvatten. Er is gekeken naar efficiëntie en het team is enthousiast.
4. Actiepunten n.a.v. overleg met Bas
De situatie wordt voorgelegd aan de GMR. Kan de GMR uitzoeken of de werkwijze rondom het aanstellen van een interim-directeur correct is verlopen of niet. Hoe ziet de GMR de
communicatie binnen Adenium, betreffende IKC/SWS etc.
Dit wordt doorgestuurd naar Bas door Rika.
Marrit zoekt contact met Bas betreffende datum BAC.
MR wil vragen van ouders beantwoord hebben rondom de
personele kosten binnen de fusiemiddelen. Contact met Jan
Hoogterp is gewenst. Voorstel is dat Evert en Rika vragen
opstellen en de communicatie hierin leiden.
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Er moet kritisch gekeken worden naar een IKC directeur, in
verband met het eventueel verhuizen vanwege ruimtegebrek van een van de partijen. Paulien deelt haar zorgen.
Punt om mee te nemen in de BAC.
Paulien deelt 25 september de datum van de inspectie met
ouders. Tevens deelt ze mee dat Michel in de MR aansluit.
Is er een platform om MR-informatie te delen?
5. Zwarte Pietendiscussie
Jan Jitse overlegt binnen het dorp wat de stand van zaken
is.
6. GMR
Alertheid is geboden binnen Opo-Furore betreffende de onderwijskwaliteit stichting-breed, in verband met meerdere
scholen die onder verscherpt toezicht staan. GMR notulen
zijn niet up to date. Marrit vraagt voorzitter om hier naar te
kijken.
7. Identiteitscommissie
Paulien inventariseert in de lessen en doelen die per jaar
aan bod komen en hoe het onderdeel ‘seksualiteit’ al dan
niet aan bod komt.
8. Toelichting MR cursus Evert
CNV partnerschap onderzoeken volgende vergadering, of
AOB partnerschap? Paulien checkt of hier budget voor is.
MR statuut 2 jaar geldig. Agendapunt 21 oktober.
Marrit: notulen vorige vergadering opnemen in agenda!
Paulien zit a.s. maandag met Albert Jan voor de financiën.
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9. Rondvraag
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