Samenvatting notulen Medezeggenschapsraad “de Librije”
donderdag 7 februari 2013
Aanwezig:

Oudergeleding
Pieter Jonker (voorzitter)
Nanda Knipping
Tineke Tamminga (secretaris)

Personeelsgeleding
Elisabeth van der Wal
Bonny Wouda

Afwezig:

geen

Els Zijlstra

Eerste gedeelte van de vergadering aanwezig: Tseard Kuperus (directeur)
De volgende onderwerpen zijn tijdens de vergadering aan de orde geweest:


Begin maart 2012 heeft de Tweede Kamer de wetgeving, de bekostiging en de
invoeringsdatum van het passend onderwijs vastgesteld. Het passend onderwijs zal in
augustus 2014 worden ingevoerd. Het ontvangen plan is ter kennisgeving ontvangen door de
MR. Dit plan ligt momenteel bij het bestuur.



Er is een werkgroep ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht. De werkgroep OPR buigt
zich over het reglement van de nieuw te vormen ondersteuningsplanraad (OPR) en vraagt de
MR leden, ouders en leerkrachten mee te denken en te praten hierover via
www.oprfriesland.nl.



Het aanmaken van een digitaal archief voor de MR. Dit ook met het oog op overdracht aan
nieuwe MR leden in de toekomst.



De laatste werkdag van juf Ingeborg.



Het MR jaarverslag 2012, welke wordt opgenomen in het financieel jaarverslag van de Librije.



De adviesaanvraag vakantieregeling en de instemmingsaanvraag onderwijstijd zijn
toegelicht en besproken. De MR heeft verder geen opmerkingen. De MR is akkoord met het
voorstel voor het vakantierooster voor het cursusjaar 2013-2014 en stemt in met de geplande
onderwijstijd.



Er zijn enkele klachten over de staat van het gymlokaal bij de Flambou. Er is inmiddels door
de gemeente een start gemaakt met het opknappen van het gymlokaal.



Het voorstellen van de MR leden, door middel van een foto en een stukje tekst. Deze tekst
en foto’s zullen in de schoolkrant en op site worden opgenomen. Ook de werving van nieuwe
MR leden zal hierbij aan bod komen.



Communicatie met de achterban, hoe kan dit ingericht en verbeterd worden.



De rol van de MR in geval van een sollicitatiecommissie. De MR is er om het beleid te
toetsen en niet om uitvoerend bezig te zijn.



Het secretariaat wordt na vertrek van de vorige secretaris goed opgepakt.

