MR agenda SWS it Werflân
7 juni 2022
Locatie: De Beren Drachten
Aanvang: 19.30
Standaard agendapunten
Onderdeel

Doel

-

Opening

-

Notulen vorige Vaststellen
vergadering

Paulien heeft het MR-reglement om te
lezen en te ondertekenen.

-

Ingekomen
stukken en
mededelingen

Brochure
Acadenium
besluiten

Cursus 28: Bauke en Marrit
Cursus 30: Bauke
Cursus 27: Evert

-

GMR –
notulen en
acties

Informeren

GMR streeft ernaar binnen 6 weken de
notulen online te hebben.

-

Ouderraad

Informeren

Geen input vanuit de OR.
Activiteitenplan input vragen aan OR.
Daarna in nieuwsbrief.

-

Identiteitscom
missie

Informeren

GVO voor 7/8 gaat niet door, er zijn te
weinig aanmeldingen. IC is op de hoogte
gesteld.

-

Nieuwsbrief

Vaststellen input

Laatste nieuwsbrief 14 juli: Activiteitenplan
staat op website, input vragen van ouders voor
komend schooljaar.
Eerste nieuwsbrief: voorstelrondje inclusief
foto

Seizoensgebonden agendapunten
Onderdeel
CvB verzoek aan
MR

Doel
Terugkoppe
len aan
personeelsg
eleding

Marrit en Evert moeten ondertekenen. MR is
akkoord met het voorstel na overleg met AJ
Tiemens en Paulien.

Evaluatie schoolplan

Informeren

Schoolplan is nog niet volledig geëvalueerd.
Agenderen voor eerste vergadering in september.

Schooljaarplan
2022-2023

Informeren

Formatie en
benutten ruimtes
binnen MFC

Informeren

MR vraagt zich af hoe te handelen bij een
schooljaarplan dat niet (meer) strookt met het
schoolplan. Op It Werflân zijn dusdanig veel
(positieve) ontwikkelingen gaande dat de visie is
veranderd ten opzichte van 2020. Bauke stelt deze
vraag aan de MR Academie. Schooljaarplan hoeft
geen goedkeuring en ondertekening van de MR.
NPO gelden tot en met december. Vanaf januari
groeiformatie.

Evaluatie inspectie
(definiteve rapport
en
herstelonderzoek)

Informeren

Update
leerlingaant
allen en
contact met
gemeente

5 juli komt de inspectie om de herstelopdracht met
Paulien te bespreken, deze presenteert de
antwoorden op de vragen die de inspectie nav het
bezoek in maart heeft gesteld.

Rondvraag

Besluiten

Acties

Schoolgids op MR
sharepoint, bekijken en
doornemen voor 1 juli.

Documenten 2021-2022
updaten op Sharepoint.
Opnemen in activiteitenplan.

Voor de eerste vergadering
een concept activiteitenplan
opstellen voor nieuwe
schooljaar (input ouders en
MR cursussen, schoolplein?)
Marrit stelt format op
(updaten data etc.)

Er komt een volledig
document
jaarplan/notulen/agenda.

Mededelingen

Evert stelt jaarplan 20222023 op.

Legenda:
Marrit: actiesMonique: actiesEvert: actiesBauke: acties Paulien: acties

