Medezeggenschapsraad o.b.s. De Eshoek
Molenakkers 30, 9468 BM Annen, tel: 0592 271316 eshoek@primah.org
Secretaris: Dieuwerke Duursma dieuwerkeduursma@primah.org

Datum: 08-10-2019
Tijdstip: 19.30-21.30
Locatie: o.b.s. De Eshoek
Aanwezig: Marieke de Vries, Bas Dijksma (afscheid), Marcel Alberts, Hennie van der Schuur,
Dieuwerke Duursma, Bertjan Langbeek (later), Anja Gerding, Mariska Raven-Damveld, Tanka,
Yvonne
Afwezig:
_________________________________________________________________________________
Afscheid genomen van MR lid Bas Dijksma (voorzitter).
1.Opening en vaststellen agenda
Toevoeging: korte evaluatie start schooljaar.
2. Kennismaking MR
Twee nieuwe leden Yvonne van der Veen en Tanka Weijer. De nieuwe leden krijgen informatie van
Dieuwerke over de basiscursus start MR. Mocht de cursus dit jaar niet gegeven worden dan krijgen
de nieuwe leden de cursusmap.
3. Jaarplan
a. Vergaderschema: bij de laatste vergadering is de tijd aangepast in verband met het afsluiten van
het jaar.
b. Taken/functies verdeling: bij de vergadering in november wordt er gekeken wie Dieuwerke
tijdelijk gaat overnemen tijdens haar verlof. De voorzitter wordt Tanka Weijer. Yvonne van de Veen
krijgt als taak Lief en Leed.
c. Telefoonlijst: wordt aangevuld met de nieuwe leden.
d. Rooster van aftreden: In de teamvergadering wordt aangegeven dat Mariska zich herkiesbaar
stelt. In de laatste nieuwbrief wordt er aangegeven dat Marieke zich herkiesbaar stelt.
e. Jaarplan MR: keuze geschiedenis en aardrijkskunde moeten doorgezet worden tijdens het
komende MR jaar.
4. ingekomen stukken (ter informatie)
N.v.t.
5. Mededelingen directie
a. 1 oktober telling vermeld.
b. Leerkracht Carla heeft met een goed gevoel afscheid genomen van de school.
c. Grote zorgen vanuit de Eshoek over het leraren te kort. De stakingsdag is besproken en het team
gaat daar in het team binnenkort een uitspraak over doen. De ICO docenten inzetten tijdens ziekte
gaat dit jaar van start.
6. GMR informatie
a. Nieuwsbrief: aankomende donderdag de eerste GMR vergadering. De GMR is meegenomen in de
keuze voor een nieuw directeur bestuurder Stichting Primah.
b. Vacature: nog steeds geen secretaris. Ze hebben te horen gekregen dat ze ook een bureau kunnen
inschakelen voor het invullen van deze vacature.

c. Bijeenkomst GMR en MR: belangrijk voor de GMR om in contact te komen met de MR van de
scholen, ook voor de MR van de scholen om in contact te komen met de GMR. Onder voorbehoud
wordt de nieuwe datum 13 januari.
7. Schoolgids
Is vorig jaar goedgekeurd door de MR. Dit is de definitieve versie en dit geldt ook voor het
schoolplan. Ze zijn beide voor de zomervakantie vastgesteld. Op de agenda van de MR aangeven wat
de bedoeling is bij de agendapunten bv. Discussie, vaststellen etc.
8. Schoolreglement
Geeft aan wat de werkwijze is van de Eshoek, afspraken voor het team, ouders en leerlingen. Wordt
bij elke wijziging aangepast. Dit is niet iets wat goedgekeurd moet worden door de MR.
9. Scholingsplan
Ter kennisgeving voor de MR leden.
10. Notulen en actielijst
De nieuwe leden vinden het niet erg dat voor en achternaam worden genoemd. Tekstueel aantal
aanpassingen en dan kan de notulen op de site.
11. Kopij MR-vergaderingen voor de Nieuwsbrief
De nieuwe leden leveren een stukje informatie aan met foto. De taken van de MR worden vermeld.
Afscheid Bas. Evaluatie start schooljaar. Wat waren de opkomsten van de verschillende momenten
en wat worden de veranderingen voor volgende jaar.
12. Rondvraag
Start nieuwe schooljaar: alle informatie is niet altijd even duidelijk, informatie blijven herhalen.
Klassenvisite is niet goed bezocht, misschien waren de start gesprekken te snel op de klassenvisite.
Een optie is om met de startgesprekken om te beginnen en de klassenvisite later.
Oudergeleding: je zit in de MR zonder last en ruggenspraak.
13. Sluiting
21.44
Actielijst
Wie
Dieuwerke
Dieuwerke
Anja
Anja
Anja
Dieuwerke
Dieuwerke

Wat
De nieuwe leden informatie sturen over de MR
start cursus.
Teamvergadering Mariska herkiesbaar stellen
MR.
Bijstellen school regelement
Nieuwsbrief nu en voor de zomer over de
cadeautjes voor leerkrachten.
Inscannen MR map voor op primahnet.
Notulen 20-06-2019 tekstueel aanpassen en
dan op de site plaatsen.
Kopij aanleveren voor de Nieuwsbrief.

Agenda volgende MR: stichting derde gelden is uitgenodigd ongeveer 15 min.

