BASIS AGENDA
Schooljaar 2018-2019
mr@debussel.nl

MR vergadering BS De Bussel
Maandag […], 20:00 – 22:00 uur
Deelnemers:

Denise den Otter, Sharon Degen, Jose Bakx, Francien Tiebosch, Xiamara van
Kampen, Susanne Arts, Pascale Poirters, Robert Muijsers, Yvet van der Sterren,
Alice van Beers

Niet aanwezig:
Notulist:
Bijlage:

…

Nr.

…
…

Onderwerp

1

Opening en vaststellen agenda
• Vaststellen agenda
• Verslag en actie punten

2

Zaken ingebracht door directie De Bussel
• iedere vergadering kunnen agendapunten worden ingebracht door de directie. Dit kan
ter informatie, advies aanvraag of ter goedkeuring (instemmingsbevoegdheid)

3

Voortgang Jaarplan
• De uitvoering van het vastgestelde jaarplan wordt met de directie doorgenomen (stand
van zaken, bereikte resultaten en vervolgstappen)

4

Ouder vertegenwoordiging
• De MR heeft zich ten doel gesteld dit schooljaar haar ouder vertegenwoordiging te
verbeteren (ouders <-> mr), ofwel hoe gaat de MR:
o haar eigen feedback organiseren?
o de achterban / ouders (meer) betrekken?
o Hoe bepalen we de kwaliteit en het resultaat van de mr?
• Op basis van voorbereidde vragen vindt overleg plaats, worden keuzes gemaakt en
acties uitgezet. Monitoring hierop vindt ieder overleg plaats.

5

Visie De Bussel i.r.t. huisvesting
• Aangezien dit onderwerp al enige tijd speelt en invloed heeft op de uitvoering van de
strategie van de Bussel en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs vindt op dit
onderdeel toelichting plaats door de directie.

6

Overige zaken
a. Alle te bespreken zaken die vooraf aan de vergadering of bij aanvang zijn ingebracht,
ter informatie, advies aanvraag (of ongevraagd) of ter goedkeuring
(instemmingsbevoegdheid)

7

Uit de school - rondvraag – w.v.t.t.k.

8

Sluiting – volgend overleg

Agendapunten die ter instemming of advies voorliggen zijn aangeduid met een:
(1) : MR (Personeelsgeleding en/of Oudergeleding) wordt gevraagd in te stemmen
met…(instemmingsbevoegdheid), of
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(2) : MR (Personeelsgeleding en/of Oudergeleding) wordt gevraagd advies te geven over … of geeft
ongevraagd advies over … (adviesbevoegdheid)

