Verslag MR-vergadering Vrije School Parcival
Datum:

11 mei 2022

Tijdstip:

15.30 – 17.00 uur

Dit alleen geneest,
wanneer in de spiegel van de mensenziel
de hele gemeenschap zich vormt

Aanwezig: Simone, Bert, Rosanne, Robin, Saskia, Hielke en

en in de gemeenschap

later schuift Margreet aan.

de kracht leeft van de enkele ziel.

1. Opening en spreuk
2. Vaststellen notulen
Schuiven we naar volgende vergadering.
3. Verkiezingen
Er is een aanmelding, hier wordt gesprek mee gevoerd.
Hiernaast gaan we in de volgende vergadering de voorzitterstaken (agenda, mail, overleg
directie, faciliteren spreekuur mr). Simone stuurt huishoudelijk regelement rond.
4. Directie stand van zaken / oorzaak
Er zijn gesprekken tussen Pleuni en Erik.
5. Gym (ter bespreking de verplichte twee uur gym)
Betreft bewegingsonderwijs. Hielke stuurt mail naar Erik inzake subsidie voor
procesbegeleiding. Bij Erik vragen hoe dit op de andere scholen is vormgegeven.
6. Terugkoppeling GMR
Simone en Hielke benoemen dat het laatste keren over huisvesting ging / voornamelijk
amsterdam / thula is volwaardig lid van de stichting. Hielke is tot de zomervakantie voorzitter
van de GMR. Thuisbezoeken is in de GMR besproken. Gevraagd werd om het per school te
bespreken. Graag in het team bespreken. Er is een wens van ouders maar ook van leraren
om het thuisbezoek weer in ere te herstellen.
7. Stand van zaken formatie
Formatie is op fte in orde, zowel voor als na de zomervakantie. Vacatures staan uit voor gym
en euritmie. Margreet maakt een voorstel voor vacature taal- of rekencoordinator.
8. Stand van zaken NPOgelden/financiën
NPO is toegekend per schooljaar, de begroting van parcival is per kalenderjaar.
Inzet rekenbegeleiding is speerpunt van de MR.
Het NPO plan is daags voor de vergadering aan de MR toegestuurd. De MR heeft hier al
vanaf het begin van het jaar om gevraagd. De MR is verbaasd over de inhoud van het plan. Er
staan veel zaken in die er niet in horen te staan, er is niet duidelijk waar geld heen is gegaan

en er is zeer weinig ondernomen. De MR heeft nooit met dit plan ingestemd en stemt er ook
niet mee in. De MR gaat een brief aan de directie en het bestuur opstellen. De directie gaat zo
snel mogelijk een nieuw plan opstellen.
Ter sprake is gekomen het ‘binnenboek’ met daarin het Veiligheidsplan. Het binnenboek wordt
niet gebruikt. Vorig jaar is met de MR afgesproken dat het Veiligheidsplan in elke PV zou
worden besproken. Elke PV een gedeelte ervan zodat het zou leven onder de docenten en
het team zo weten hoe wanneer te handelen. Dit gebeurt helaas niet. Het pestprotocol wordt
ook niet gehanteerd. De oudergeleding (Simone) vindt het van groot belang dat er op korte
termijn een pestprotocol wordt gehanteerd zodat iedereen op eenzelfde wijze handelt in geval
van pesten en ouders ook weten welke route er wordt gelopen.

9. Plannen komend schooljaar : jaarplan 22-23
Margreet gaat jaarplan opstellen en presenteren aan team en MR.

10. Jaarplanning komend schooljaar (MR vergaderingen) voor 20 mei
Willen we afhankelijk maken van de GMR data, die zijn opgevraagd door Simone.
11. Rondvraag
Geen.
12. Sluiting

-

