Medezeggenschapsraad Tafelronde
Aanwezig
Afwezig
Datum
Waar

Desiree, Agnes, Bernadette, Ingrid, Manon, Janneke, Martijn
12 januari 2016
Tafelronde locatie Koning Karelpad 19.30-21.30

Datum

Actiepunt uit notulen d.d. vorige vergadering

Wie

12-01-2016
12-01-2016
12-01-2016
12-01-2016

Bernadette en Manon kijken naar notulen 10-2015
Notulen op de website plaatsen
Onderzoeken of de algemene ouderavond op het bestuursbureau gehouden kan worden.
Voorstel Enquête
Draaiboek met data m.b.t. andere schooltijden.
Navragen of Martijn eventueel in de GMR mag.
Schoolgids 2015 - 2016
LB aanstellingen terug laten komen op de agenda in schooljaar 2015-2016

Bernadette/Manon
Manon
Hans
Agnes, Manon
Hans
Hans

Agendapunt

Wie

Opening
MR
Notulen
Tafelmanieren
Kandidatuur Jorislocatie MR

Bern.

MR + directie 20.15
Notulen dd 15/12/15
Andere schooltijden
/ ouderavond

Toelichting

Bijl Notulen

Manon
Bern.
Martijn
/ Bern.

Ter overeenstemming in MR
Ma 18/1 nog gesprek met Hans over inhoud
Zie mailwisseling

x
x

Herhaalde oproep (O)MR kandidaat. Dit moet een
ouder zijn van Jorislocatie.

Manon
Hans

Ter vaststelling
Ter informatie/overleg
 Er is geen mogelijkheid om de avond bij
KPOA te organiseren.
 Prince Heijliger van OinO (die veel avonden over dit onderwerp heeft voorgezeten)
gaf aan dat de beperkte vraag die nu voor-

x
x

Notulen 15-12-2015 is vastgesteld.
Ingrid geeft Hans de aantekeningen over de informatieve brief naar de ouders.
Advies aan Hans: probeer informatie naar ouders
zo te formuleren dat ouders zich geroepen voelen
om verder te lezen. Zodat ouders begrijpen dat hun




ligt (alleen de vrijdagmiddag in de OB les
gaan geven) waarschijnlijk geen lastig
avond oplevert en dat zijn inzet niet nodig
zou zijn. We gaan het dus zelf doen!
Datum vaststellen, 2 of 3 februari.
Stukken doornemen, brief en PowerPoint

mening er toe doet.
MR heeft samen met Hans de PowerPoint aangepast.
Op 3 februari zal de informatieavond plaats vinden.
Na de ouderavond(4 of 5 feb) krijgen alle ouders
een uitnodiging om te stemmen.
Taal technisch besproken.
Wat betreft de Jorislocatie zorgt het voedingsgebied, wat in dit stuk besproken wordt, voor een duidelijke uitleg naar ouders, waarvan hun kind die
niet geplaatst kan worden.
Na een brainstorm gaat Hans dit stuk aanpassen.

Toelatingsbeleid

Hans

Ter advisering hele MR
Voor De Tafelronde is een nieuwe toelatingsbeleid gemaakt dat helderheid geeft over Passend Onderwijs en groepsomvang.

x

Werkwijze bij
schoolverzuim en/of
te laat komen

Hans

x

Begroting

Hans

LB aanstellingen

Hans

GMR lid
Reflectie
Sluiting

Hans

Mening vormend
Samen met de leerplichtambtenaar is een
werkwijze voor schoolverzuim en/of te laat
komen ontwikkeld. Graag de mening van de
Mr over deze werkwijze.
Ter informatie
Er is vanuit KPOA nog geen reactie gekomen
op de laatste begroting.
Ter informatie
KPOA gaat volgend schooljaar de LB procedures weer faciliteren. We sluiten daar bij aan.
Nog geen reactie ontvangen van de GMR

Datum

Actiepunt

Wie

Martijn informeert John Patrick & Edwin
Agnes verstuurd een herhaalde oproep voor een (O)MR lid naar de ouders van de joris locatie.
Bernadette zoekt lijst van aftreden

Martijn
Agnes
Bernadette

