Notulen vergadering MR van de Ds. G.H. Kerstenschool te Ridderkerk
01 november 2012
Aanwezig namens MR:
Inge Molenaar
Liesbeth Martinu (secretaris)
Anke van Keulen
René Vrijhof
Adriaan Wisse (2e voorzitter)
Afwezig met kennisgeving:
Wim van Asperen (voorzitter)
1. Vaststellen notulen vorige vergadering
Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt bij de notulen. Worden ongewijzigd
goedgekeurd.
2. Actielijst
Het jaarverslag 2011 blijft nog open staan.
3. Verkiezingen MR-leden
3 MR leden geven aan weer herkiesbaar te zijn. 2 MR leden van de oudergeleding geven
aan zich niet herkiesbaar te stellen. Er wordt aangegeven dat we verder goed
geïnformeerd worden door de directie. We worden in veel zaken geïnformeerd en er is
een open, transparante houding. Wel is het soms op het laatste moment, zodat er soms
weinig tijd is om goed te kunnen reageren, zoals bijv. bij de schoolgids. De MR-leden zijn
van mening dat er wel wat bereikt is. Denk aan de enquete rond de
schooltijden/overblijven, het vakantierooster waarin door toedoen van de MR een week
vakantie in juni ingepland is e.d.
4. Bespreking stukken
Jaarplan 2012/2013:
Bij 1 B moet als betrokkenen de MR worden toegevoegd.
Managementrapportage personeel:
Er wordt opgemerkt dat het niet helemaal klopt dat de nascholing een breed draagvlak
heeft door het personeel.
Managementrapportage 2011/2012
Er staat op pagina 4 bij punt B vermeld dat geen enkele leerling de school heeft verlaten
anders dan door verhuizing of vertrek naar het VO of SO
Beantwoording vragen n.a.v. vorige MR-vergadering
Er worden diverse opmerkingen/vragen gesteld over de koeling. Besloten wordt om de
directie uit te nodigen voor de volgende bestuursvergadering, of bij een eventueel later
te houden vergadering.
5. Rondvraag
Op 13 november zal er een avond gehouden worden over passend onderwijs in de
Gomarusschool te Gorinchem. Omdat de MR hierin een rol zal gaan spelen, is het
verstandig dat een aantal MR-leden hierheen gaan. Verschillende MR leden zullen deze
avond bezoeken.
I.v.m. de verkiezingen zal de vergadering van 12 december niet doorgaan. Besloten
wordt dit te houden op D.V. 10 januari.
Besloten wordt dat het maken van de notulen van de vergaderingen te laten rouleren
door voortaan alle MR-leden hiervoor in te zetten. Dit zal voortaan op de agenda gezet
worden wie er aan de beurt is om te notuleren. De secretaresse zal wel de agenda blijven
opstellen en contactpersoon blijven met de directie.

