notulen
MR vergadering Lubertischool
Woensdag 22 januari 2020
Aanvang 15.30 uur
1. Opening

Aanwezig: Inge, Eloise, Marleen, Onno, Hanneke

2. Ingekomen stukken

Cursusaanbod 2020 (landelijk)
Tijdschrift MR
Bijlage 1
Na aanpassing goedgekeurd

3. Notulen 30 oktober
2019
4. Informatie
directie/schooltij
- OCT
- Staking
- Inspectiebezoek

Inspectiebezoek:
Kopwerk/Schooltij heeft op 21 januari
inspectiebezoek gehad. De inspectie gaat
verificatieonderzoeken doen op 4 scholen op
Texel. Ze kijken hierbij of de theorie ook terug te
zien is in de praktijk. Op De Lubertischool komt de
inspectie op donderdag 6 februari. Het rooster
wordt door de inspectie gemaakt, en wordt later
kenbaar gemaakt. Dit is dus geen
kwaliteitsonderzoek.
OCT:
Er ligt nu een plan voor een voorlopige indeling.
7 februari is de eerstvolgende bijeenkomst.
Een ander bespreekpunt is de communicatie naar
buiten toe, hierdoor is de volgende opdracht voor
de buitendorp opgesteld, meer verbinden met de
samenleving en het dorp.
Staken:
Staken is een individueel recht. Alle
kopwerk/Schooltij scholen gaan dicht op 30 en 31
januari, dit worden bezinningsdagen. Hoe gaan we
hier in de toekomst mee om. Donderdag gaan de
teams door elkaar hiermee aan de slag, vrijdag in
het eigen team. Later worden ouders en
leerlingen hierin meegenomen.

5. In- en om de school
- De Brink
- MR data nalopen

Tevredenheid leerlingen/team/ouders:
Wanneer deze compleet is wordt deze besproken.
In- en om de school:
Komende vakanties gaan er meerdere dingen inen om de school aangepast worden. Een nieuw
klimrek en schommels zullen in de meivakantie
geplaatst worden.
3 Februari heeft Inge de eerste
formatiegesprekken. Volgend jaar hebben wij, net
als nu, 3 groepen.
MR data nalopen:
Data aangepast

6. 1e rondvraag

Onno vraagt naar het schoolplein, wanneer de
kuilen gevuld worden. Eerst moeten deze
inklinken.
Onno neemt contact op met Alexander voor de
kluscommissie, om te horen wie dit werk over kan
nemen.
Bespreekpunt GMR wordt op vraag van Inge
voortaan naar voren verplaatst.

7. MR
- Functioneren MR

Marleen wil weten of we een parro groep voor de
MR kunnen maken. Eloise zal deze aanmaken.
Deze is voor korte praktische dingen, niet voor
notulen.
Functioneren MR:
Hoe ervaren ouders en leerkrachten de
studiemiddagen/blokvergaderingen, een halve
dag de kinderen vrij.
Volgende week wordt in de GMR, groep 9
besproken, deze info neemt Marleen mee.
Idee: Berichtje voor de nieuwsbrief om de MR
meer benaderbaar te maken. Marleen maakt hier
een opzet voor.

8. GMR

9. 2e rondvraag

Notulen staan nog niet op de site, Hanneke mailt
Janice (ICT’er) hierover.
Afgelopen week een bijeenkomst over het
strategisch beleid. Volgende week is hier een
vervolgbijeenkomst van en kunnen de verzamelde
vragen gesteld worden. Wordt vervolgd.
Er wordt nog steeds een ouder voor de GMR
gezocht.
-

MR 2019-2020

18 september 13.00
30 oktober 13.00
15 januari 13.00
4 maart 13.00
12 mei 15.00
17 juni 13.00

