
Notulen MR 16-09-2019

Bijzonderheden: Saskia is afwezig

Agenda Afspraken
Mededelingen - Vanuit de Flierefluiter is er een nieuw MR-lid voor de 

leerkrachtengeleding.
- Het schoolplan en de schoolgids van de Flierefluiter worden 23-

09-2019 bij het bestuur ingeleverd. In de 1e vergadering van het 
bestuur wordt deze besproken en daarna wordt hij met 
eventuele wijzigingen aan de MR gestuurd.

- 4 collega’s van de Flierefluiter starten 18-09-2019 met de 
Montessoriopleiding bij Rijkt.

- Het speelhuisje op het onderbouwplein is goedgekeurd en veilig 
bevonden. Hij is echter geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar en zal 
daarom niet door de peuters van Berend Botje gebruik worden.

- Op de Fierefluiter is iedere dinsdag een collega vrij gepland om 
elke klas een keer over te nemen zodat iedere collega een dag 
buiten de klas heeft voor administratie.

Jaarplan Flierefluiter - Begeleid EDI invoeren. Dit wordt geborgd door collegiale 
consultatie en beeldcoaching.

- De Flierefluiter wordt begeleid vanuit de vliegend brigade.
- Leergesprekken, dit wordt de tweede helft van het schooljaar 

ook besproken en bekeken in collegiale consultatie.
- 4 keer in het jaar ICT-café en reken-café.

Jaarplanning MR 
schooljaar 2019-2020

De MR heeft in overleg met het bestuur de jaarplanning gemaakt voor de
MR vergaderingen. De bestuurs- en MR-agenda zijn hierdoor zo goed 
mogelijk op elkaar afgestemd.

- Op 11 mei starten we om 19:30 uur met vergaderen, 
voorafgaand aan de vergadering samen met het bestuur.

- De vergadering van juni laten we vervallen. Wanneer er toch 
dringende zaken zijn om te bespreken, komen we op 29 juni, 
tijdens de informele vergadering, eerder bij elkaar om te 
vergaderen.

- Evaluatie van M5 op de Flierefluiter wordt nog aan de agenda 
toegevoegd.

Website en 
Nieuwsbrief

- Het voorstellen van de MR heeft nog niet in de nieuwsbrief van 
de Tandem gestaan en is ook nog niet op de website van de 
Tandem terug te vinden is. Dit moet geregeld worden.

- De voorstelstukjes zullen geactualiseerd en verzameld worden 
waarna ze op beide websites en in de nieuwsbrief van de 
Tandem geplaatst kunnen worden.

- De jaarplanning, de agenda en de notulen van de MR moeten 
ook op de websites van beide scholen terug te vinden zijn en 
zullen daar vanaf nu ook op geplaatst worden.

- De volgende vergadering zullen foto’s gemaakt worden van de 
MR-leden. 

Scholingsbehoefte MR Een deel van de MR-leden gaat de cursus “Medezeggenschapsmix” 
volgen bij VOO. De aanvraag hiervoor is verstuurd.

MR-statuut en MR-
regelement

Het MR-regelement en het MR-statuut moeten geactualiseerd worden. 



MR jaarverslag 
schooljaar 2018/2019

De opmerkingen over het jaarverslag worden verwerkt. Het MR 
jaarverslag schooljaar 2018/2019 is daarmee geaccordeerd. 

WVTTK - Een algemeen aandachtspunt is dat uitgaande stukken van de 
Tandem en de Flierefluiter goed gecontroleerd moeten worden 
op spel- en typfouten.


