JAARVERSLAG MR 2014-2015

1) Op de vergadering van 19-8-2014 zijn de vergaderdata en agendapunten
vast gesteld. Besloten is potentiele kandidaten te gaan benaderen om
zitting te nemen in de GMR. O.I. is het van belang een afgevaardigde in
de GMR te hebben, omdat daar de school overstijgende besluitvorming
plaatsvindt.
2) Op de vergadering van 18-11-2014 zijn het jaarplan 2013-2014 en het
schoolplan 2014-2015 besproken. Hiertoe is de directie uitgenodigd.
Zowel het jaarplan als het schoolplan worden goedgekeurd. Vanuit de
mededelingen komt de behoefte naar voren om via de website een link
te creëren naar een MR-pagina.
3) Op de vergadering van 17-2-2015 is de ouderenquête schooltijden
besproken. Hiertoe is de directie uitgenodigd. De MR heeft
instemmingsrecht. Daar de ouderenquête een voorkeur laat zien voor
verandering van schooltijden, verleent de MR toestemming, mits er aan
aanvullende voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn: de
school doet onderzoek naar naschoolse activiteiten die passen bij de
school.
4) Op de vergadering van 23-6-2015 is er een terugkoppeling gedaan van
het bijwonen van de GMR-vergadering, is de formatie van het nieuwe
schooljaar besproken en zijn het schoolplan, de veiligheid enquête en de
schoolgids besproken. Twee leden van de oudergeleding hebben op 115-2015 een GMR-vergadering bijgewoond. Aangegeven is dat de GMR
onzichtbaar is voor haar achterban en de notulen bijv op de Kolom site
kunnen worden gezet. De GMR gaat hiermee aan de slag. Ook hebben de
ouders zich aangemeld bij de GMR. Helaas zijn zij niet uitgenodigd voor
de hierop volgende vergadering, wordt vervolgd. Wb de te bespreken
beleidsplannen heeft de MR besloten dat de stukken minimaal 14 dagen
van te voren moeten worden aangeleverd, anders kan er geen
inhoudelijke bespreking plaatsvinden. De uitslag van de veiligheid

enquête wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. De MR
geeft zijn toestemming aan de schoolgids. Wat betreft het schoolplan
verlangt de MR enige inhoudelijke opheldering. Deze zullen worden
besproken met de administratief medewerkster.
Vanuit de MR is de vraag gesteld hoe er op de Driesprong invulling
gegeven wordt aan het vak Engels.

