NOTULEN MR-VERGADERING MAANDAG 18 september 2017 VAN 19.45 – 21.30 UUR
Aanwezig vanuit de oudergeleding;
Vanuit het schoolteam;
Op uitnodiging;
Bericht van verhindering;

Bas Derissen (voorzitter), Louise Snieders en Jurrhiaan Vegers.
Marloes van den Brand, Marlous van der Miessen (secretaris) en Dominique Kooper
Gerard de Ronde
Gerard de Ronde (uitnodiging is niet duidelijk overgekomen

Opening (19.45 uur)
1. Opening (19.45 uur)
Bas opent de vergadering.

2. Notulen laatste vergadering
De notulen van 3 juli zijn mail in juli reeds goedgekeurd.

3. Met de directie
Bijzonderheden start nieuwe schooljaar.
Er komt een nieuwe leerkracht voor groep 6, Bas is aanwezig geweest bij de sollicitatieprocedure. Extra
ondersteuning wordt verzorgd voor de groepen 5. Engels wordt nu ook verzorgd door de leerkrachten, er
wordt nog geëxperimenteerd met verschillende methodes voor de leerkrachten. Het rooster voor de gym
(2x per week) blijkt erg tijdrovend, gaat ten koste van onderwijstijd en zorgt voor veel frustratie bij leerkrachten.
Jaarkalender
De jaarkalender zou meegaan voor de zomervakantie, dit is niet het geval geweest en is tot op heden niet
verspreid.
Volledige terugkoppeling POM
MR wacht nog op terugkoppeling van de volledige POM, om meer informatie te krijgen en dan te zien wat
er mee gebeurd is vanaf 2014. Heeft het tot verbetering geleid en liggen er nog ergens kansen.
Ambitiegesprek directie
Bas en Jurrhiaan maken een afspraak met Gerard voor een MR ambitiegesprek voor dit schooljaar.
Veranderonderwerpen van Gerard voor dit schooljaar:
- borging Kanvas
- borging visie en missie binnen een lerende organisatie
- borging IPC, vanaf groep 3
- borging rekenen, onderzoeksgroep
- borging VVTO (Engels)
- borging hoog- en meerbegaafdheid
- borging taal, onderzoeksgroep
- werken onderzoeksgroepen via met PDSA-cyclus
- meer evalueren vanuit visie
- andere schooltijden
- van groepsplan naar werkdocument, werkdrukvermindering
- communicatie
- onderzoek naar ouderbetrokkenheid/ eindgesprekken
Moet de borging nog staan als veranderonderwerp? Dit kan je plaatsen in het schooljaarplan, maar wat
moeten nog besproken worden tijdens MR.
Wat nog wel van belang is volgens de MR (en zal worden besproken tijdens het ambitiegesprek met Gerard):
- VVTO  concreet benoemd wat dit schooljaar het doel is
- Communicatie  concreet benoemd wat dit schooljaar het doel is.
- Structurele ondersteuning huidige grote groepen 5 & toekomstige groepen 6 —> zijn er geen andere
mogelijkheden (misschien toch 4 kleuterklassen tot voorjaar) en dan heb je een klaslokaal leeg)
- Andere schooltijden (indien dit vanuit het team /BG wordt aangegeven)
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- Kwalitatieve invulling lunch / overblijven (is afgelopen schooljaar toegezegd aan de ouders)
Overige:
- We moeten de MR info op de site bijwerken (foto’s, etc). Actie door ??

4. Ambitie MR voor dit schooljaar, nieuwe MR-leden (ouders en leerkrachten), taakverdeling
Ambitie MR
Bas wil graag 2 weken vooraf elke vergadering even met Gerard gaan zitten om de vergadering en stukken
door te nemen.
Jurrhiaan geeft aan dat je prioriteiten moet stellen. Misschien is het ook wel handig om bepaalde punten
onder te verdelen bij de leden.
nieuwe MR-leden:
4 ouders en 4 leerkrachten
Er wordt een nieuwe oproep gedaan. Er is al een aanmelding van een ouder, deze ouder wordt uitgenodigd
bij de volgende vergadering.
Louise en Bas nemen eind dit jaar afscheid. Marlous mag nog 2 jaar, Dominique mag 3 jaar.
Reinie en Marlies zijn geïnteresseerd. Marloes is zwanger, haar taak zal moeten worden overgenomen, na
haar verlof zou ze graag terugkeren.

5. Ingekomen stukken
geen

6. Rondvraag
Louise:
Hoe ziet het nieuwe taakbeleid er uit?
Alles staat op een A4. Het is klaar. Het is aan te raden om de onderzoeksgroepen, werkgroepen alle uren
op te laten schrijven. Gerard moet dit monitoren. Taakuren worden los gezien van lesuren.
We willen een MR training plannen in het voorjaar als alle nieuwe leden zijn toegetreden (5 februari 2018)
Welk onderwerp kiezen we?
Jurrhiaan vraagt na bij de GMR of er wederom een algemene cursus is voor MR-leden
Louise bespreekt het activiteitenplan van de MR:
Jaarverslag 2015-2016, moet nog op de site komen.
Jaarverslag 2016-2017, Marlous is hiermee bezig en wil nog de MR-begroting hebben.
We moeten het financieel jaarverslag en de begroting van de OR goedkeuren (Louise vraagt dit na bij Mascha)
GMR moet een vast agendapunt zijn van de MR vergadering
We moeten het jaarverslag van de stichting bij Gerard navragen. (Bas en Jurrhiaan  ambitiegesprek)
Directiestatuut moet wederom getekend worden door Gerard, medezeggenschapsstatuut hoeft niet. (Bas
en Jurrhiaan  ambitiegesprek)
Schooljaarplan 2016-2017 is aanwezig, schooljaarplan 2017-2018 moet nog getekend worden. (Bas en Jurrhiaan  ambitiegesprek)
De leerkrachten van groep 1/2 vragen of er iemand in de gelegenheid is om tijdens de informatie avond een
korte uitleg te geven.
Niemand is helaas in de gelegenheid om dit te doen.

7. Sluiting
Voorzitter sluit om ± 21.30 u. de vergadering.

Volgende vergadering 23 oktober, aanvang 19.45 uur
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