Notulen voor de openbare vergadering van de Medezeggenschapsraad van de Bakelgeert
Datum: 5 maart 2018 om 19.30 uur
Aanwezig: voltallige MR; directie tot en met punt 2
1. Opening
2. Punten te bespreken met de directie: Audit richting/ ontwikkeling school; begroting;
formatieplan; mobiliteit; vakantierooster; voortgang Da Vinci; verzoek directie aan MR
3. Mededelingen en ingekomen stukken: de secretaris bespreekt de ingekomen stukken.
4. Notulen 30 oktober 2017: de notulen worden vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen:
ouders hebben in flinke aantallen deelgenomen aan de mogelijkheid om in de klas mee te
kijken.
5. Jaarverslag 16-17 MR: het jaarverslag wordt goedgekeurd.
6. Rondvraag: de MR stelt vragen over de open dag van 22 maart.
7. Sluiting
Onderwerpen bij punt 2:
• Audit richting/ ontwikkeling school: planning en verloop van de audit zijn bekend. Vanuit de
oudergeleding van de MR zullen twee MR leden meewerken aan de audit. Het doel van de
audit is een ‘nulmeting’ te hebben om het meerjarenplan voor de komende vier jaar goed op
te kunnen stellen.
• Begroting: investeringen worden op detailniveau besproken. Bespreekpunten zijn o.a. de
aanschaf van methodes en de inventaris.
• Formatieplan: diverse scenario’s die mogelijk zijn, worden besproken. Ook de vanuit de
overheid toegewezen gelden ter vermindering van de werkdruk worden mogelijk in het
formatieplan meegenomen. De groepsverdelingen staan nog niet vast. Mogelijk kan vanuit
een frictiebegroting een noodzakelijke aanvulling komen vanuit Optimus. Besprekingen over
de formatie vanuit directie met het bestuur van Optimus worden vervolgd.
• Mobiliteit: toelichting op het beleid. De systematiek wordt besproken.
• Vakantierooster 2018-2019: vastgesteld wordt dat de vrijdag na Hemelvaart voor de
kinderen vrij is. Goede Vrijdag wordt ook een normale dag; dit is dag voor de meivakantie en
op deze dag worden de Koningsspelen georganiseerd.
• Voortgang Da Vinci: leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast en de ervaringen zijn heel
goed. De vraag of leerlingen ook voldoende leren wordt door de leerkrachten positief
beantwoord.
• Verzoek directie aan de MR: inzet middelen werkdrukverlaging. Acties volgen via het
personeelsdeel van de MR naar het team van de Bakelgeert toe. Een unaniem besluit
hierover wordt kenbaar gemaakt zodra dit bekend is.
• Extra punt van de directie: portfolio in digitale vorm. Presentatie volgt volgende vergadering.
• Vraag van MR aan de directie: de extra bijeenkomst over de visie/het DNA van de Bakelgeert
heeft veel informatie opgeleverd. Nadere informatie volgt zodra die beschikbaar is vanuit
deze bijeenkomsten.

