Jaarverslag MR De Vonder schooljaar 2012-2013
19 september 2012
De formatie, doelen worden besproken. De MR wordt geïnformeerd over
komende jubilea, het gebruik van ESIS-B en protocol meerbegaafdheid.
Overleg tussen MR en OR is niet noodzakelijk. Een goede afstemming is
belangrijk. Wel zorgen we voor een ‘opmerkingen’ vakje op de site bij de MR.
14 november 2012
De MR wordt geïnformeerd over
-Plan van aanpak groep 7 en 8 n.a.v. de analyses van entreetoets en Citoeindtoets.
-Opzet klassenbezoeken door MT
-Speelplaatsafspraken
-Het Arbo beleidsplan (School veiligheidsplan)
-Tai-no-sen, project weerbaarheid groep 7
We evalueren de MR thema-avond van 9 oktober ‘social media’.
23 januari 2013
De evaluatie doelen juli-december 2012 en de doelen 2013-2014 worden
besproken en toegelicht.
De ontwikkelingen m.b.t. de speelplaats, beoordeling van leerkrachten,
leerlingaantallen en daarbij behorende consequenties komen ook aan de orde.
De cursusavond 20 november ‘Rol van de medezeggenschap’ levert leer- en
ontwikkelingspunten op.
13 maart 2013
De MR wordt geïnformeerd over
-Uitslag Cito-eindtoets
-Begroting plan 2013-2014
-Indeling van de groepen en vakantierooster 2013-2014
-VVE traject (o.a. n.a.v. inspectiebezoek St. Jozefschool Someren-Heide)
We besluiten een enquête op te stellen voor ouders (Linda en Susanne) voor de
eventuele invoering van een continurooster.
24 april 2013 (extra vergadering)
De begroting, indeling van de groepen, vakantierooster (positief advies MR) en
vervangingen worden besproken. De enquête schooltijden wordt i.s.m. de
directie verspreid. De MR ouders hebben instemmingsrecht over de invoering van
een continurooster. Er komt in het najaar 2013 een Prodasbreed
tevredenheidonderzoek ouders.
15-mei 2013
De begroting, formatie, uitstroom groep 8 en de organisatiestructuur ‘De Vonder’
komen aan de orde.
De MR wordt geïnformeerd over de trendanalyse, het ouderbeleid en de
invoering van ‘ Taakspel’.
12 juni 2013
De MR ouders stemmen in met de invoering van het continurooster schooljaar
2014-2015.
N.a.v. opmerkingen van de MR is er een pilot van 3 feedback vragen voor ouders

over de gang van zaken in de groep opgestart. Deze formulieren gaan mee met
het laatste rapport.
De MR voorzitter tekent de definitieve begroting 2013-2014 die door de MR is
goedgekeurd.
Elke vergadering was Passend onderwijs een agendapunt. Ook werd de
informatie vanuit de GMR besproken en toegelicht door Robert
We evalueren (positief) de 7 MR bijeenkomsten. We sluiten af met een hapje en
drankje bij Robert.

