MR vergadering
Maandag 27 maart 2017

Aanwezig: Marieke, Marjolein, Paddy, Mark v K, Emine, Francis en Mark V
Afwezig: Notulant: Paddy Traa
1. Opening:
 Welkom iedereen.
2. Notulen vorige vergadering/ actielijst:
 Over de Week van mediawijsheid staat nog niets in de
weekbrief. Wij moeten als school eerst beslissen hoe
we hier invulling aan willen geven.
 De school heeft goed in beeld welke leerlingen wel niet
op de foto mogen.
 Het plan is om in augustus met een aantal (nieuwe) MR
leden een cursus te volgen voor de MR.
3. Ingekomen stukken:
 Kandidaatstelling van de nieuwe MR leden. A.s. vrijdag
(31-03-2017) komt er een oproep in de weekbrief.
Uiterste datum waarop ouders kunnen reageren is 22
mei. Eventueel na de meivakantie een herinnering.
4. Mededelingen directie:
1. Complimenten voor de evenementen commissie. De
opening van het grote thema was een groot succes.
2. De werkgroep educatief partnerschap heeft gesproken
over de ontwikkelgesprekken en de algemene
ouderavond. Er is fijn gesproken tussen ouders en
leerkrachten. De geleverde input wordt meegenomen
door het team voor verdere verbetering.
5. Mededelingen GMR:
Geen opmerkingen/vragen bij de verstrekte
terugkoppeling vanuit de GMR.
6. Ouderraad/ Officiële taakverdeling MR-OR
 De communicatie houden we persoonlijk (niet via de
mail)
 De OR willen we graag uitnodigen (dagelijks bestuur en
Jos) om eens gezamenlijk te praten over het overblijf
reglement in combinatie met vignet gezonde voeding
 We willen graag wat meer informatie over de financiën.
 Hoe ziet de taakverdeling er precies uit tussen MR en
OR. Kunnen we daar voor volgend jaar wat concreter
naar kijken. Wie is waar verantwoordelijk voor.
7. Overblijf reglement
 Wat gaan we doen met het certificaat gezonde
voeding?
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Esther is druk bezig met het bekijken van de
voorwaarden voor het behalen van het vignet.
Voorbeeldgedrag (water drinken) is echt heel belangrijk.
Er wordt een enquête gehouden onder ouders om te
kijken wat de wensen zijn en om draagvlak te creëren
Kan de leerlingenraad hierbij betrokken worden?
Woensdag waterdag een leuk idee?
In het overblijfreglement zou het gedeelte over suiker
eruit mogen.
Hoe zien de financiën eruit van het verblijven? Het kost
1,25, p.p., maar wat wordt daar precies van gedaan?
Kan er in het overblijf reglement komen te staan wie er
eindverantwoordelijk is (teamleiders)? Wie is voor de
overblijf ouders het aanspreekpunt als er calamiteiten
zijn.
Een aantal cruciale punten staan nog niet in het in het
overblijf reglement. Kan hier nog eens concreet naar
gekeken worden? Dergelijke punten hebben we in de
tweede vergadering van de MR gebundeld en verstuurd
naar Jos.

8. Communicatie:
 Ouderportal is een handig middel om te communiceren,
maar er zijn nog haken en ogen.
 Er wordt door verschillende leerkrachten ook klasbord
gebruikt. Dit is een pilot van de school en aan het einde
van het schooljaar wordt dit geëvalueerd.
 Nu worden er meerdere kanalen (klasbord, ouderportal)
gebruikt, maar dit maakt het wel onoverzichtelijker.
 Kan er zoveel mogelijk gekozen worden voor 1 kanaal?
9. ARBO
 We hebben een DVVS systeem en dit moet voor
leerkrachten werkbaar zijn (ongevallen en incidenten
kunnen worden vermeld). Het systeem is helemaal
gevuld en alle wettelijke eisen zitten erin.
 Er is een check gedaan binnen de school om te kijken
wat de verbeterpunten zijn. De meeste punten zijn al
verwerkt. Over 4 jaar wordt er een nieuwe check
gedaan.
10. Functiemix:
 We willen zoveel mogelijk mensen voor de klas hebben.
 Het is van belang dat 40 – 60 % een LB-functie heeft.
 De nieuwe indeling van het team is nog niet bekend en
hier wordt nog naar gekeken.
 De MR kan betrokken worden bij sollicitaties. Zij hebben
hierbij een adviesrecht.
11. Uitbreiding en verbouwing:
 In ontwikkeling.

12. Rondvraag
Marieke: Wanneer gaat de leerlingenraad van start?
Mark gaat zelf de klassen rond om het nog officiëler te
maken. Groepen 5 worden hier ook alvast bij betrokken
omdat zij volgend jaar groep 6 worden. Mark wil graag
al een keer voor de zomervakantie samenkomen met
de kinderen zodat ze in september direct kunnen
starten.

Formatie volgende keer op de agenda (in de volgende MR agenda)

