Notulen MR vergadering van 20 juni 2017
1

Opening
Pascalle, berber, Wian, ton, Miriam en Jeannette Bertha komt wat later. Andre
Lammers
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Notulen vorige vergadering
Tekstueel wordt het hier en daar aangepast voor publicatie op de website en
nieuwsbrief.
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Ingekomen stukken
Alles is rondgemaild wat er binnen is gekomen.
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Vaststellen agenda
Geen wijzigingen.
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Continurooster (brief ouders/pauzes leerkrachten)
Ton heeft een concept brief geschreven en heeft dit voor zijn operatie aan Marcel
gemaild, echter tot op heden nog geen reactie gehad op de opmerkingen. Willen
toch de ouders nog informeren naar aanleiding van die ouderpanel. Miriam zal
nog naar het concept kijken en de aanvullingen vanuit de school geven.
Hoe gaat het momenteel met de pauzes? Voor het aflopende schooljaar draagt
iedere leraar zijn steentje bij ten koste van zijn/haar eigen pauze. Voor het
komende jaar moet er zeker voor een structurele oplossing gezocht worden. Dit
gaat het MT oppakken.
Schoolmelk is nog niet aan de orde gekomen tijdens een teamvergadering,
momenteel hebben andere zaken een hogere prioriteit.

6

Formatie/groepsindeling 2017 -2018
Is inmiddels gecommuniceerd naar ouders, daar door ouders goed op
gereageerd.
Hermance is geplaatst op een andere school.
MT wordt gewijzigd: Ilona en Afra, samen met de directeur. Miriam en Gera zijn
dus uit het MT.
Ilona wordt 2de aanspreekpunt naast Andre. Na de zomer is Andre in ieder geval
nog wel op school.
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Communicatie:
Verbetertraject van communicatie naar leerkrachten/ouders, welke communicatie
via klassenouder en welke via leerkracht.
Met parnasys is alles opgelost, de koppeling is helaas mislukt.
Komend jaar is alles opgelost.
De staking wordt nog mondeling gecommuniceerd naar de kinderen.
Ouderpanel communicatie is nu gevormd met een 8tal ouders.
De betaling briefjes van de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage is nu in de klas meegegeven,
dit was voor meerdere ouders toch een probleem, zeker ook de toonzetting in de
brief werd niet als prettig ervaren.
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Onderwijsinspectie:
Stand van zaken op dit moment, stappenplan voor komende tijd?
De onderwijsinspectie heeft nog geen contact opgenomen met de school. Andre
heeft inmiddels een verbetertraject opgesteld echter hebben de oudergeleding
van de MR die nog niet ontvangen.
Tijdens de vergadering hebben we de mail ontvangen en het verbetertraject
doorgenomen.
Planning en controle wordt erg belangrijk de komende tijd. Dit is een
werkdocument en nog een concept.
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Schoolgids/kalender:
Stand van zaken. GMR data staan er in. Miriam plant de MR vergadering. Het
jaarplan is het verbetertraject.
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Integraal kind Centrum:
Hoe staat het ervoor, gaat er per 1 september 2017 IKC op de gevel staan?
Er staat zeker nog geen IKC op de gevel per 1 september. Van 2 tot 13 jaar
PSZ/basischool/BSO/VSO is er op dit moment wel, maar voor kinderen van 0 – 2
jaar is nog geen sprake.
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Puzzelstuk Tuk
Huidige stand van zaken, hoe gaat het schooljaar 2017-2018 eruit zien over dit
onderwerp.
Geen nieuwe ontwikkeling op dit moment. Behalve wat er door Alberto gezegd is
in de mailing.
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Verkiezingen
Geen kandidaten die zich gemeld hebben, Ton, Wian en Jeannette zijn dus
herkozen.
We moeten het komende jaar de Kiezingstermijn gaan veranderen, zodat we niet
weer ineens 3 MR leden tegelijk moeten kiezen.
Bertha is vorig jaar herkozen, Miriam is herkiesbaar en geeft aan nog een door te
willen gaan. Er moet nog een nieuwe leerkracht in de MR komen.
Hermance meevragen met uit eten en krijgt een presentje via Wian. Jeannette
brengt het naar Hermance als ze niet bij het etentje komt.
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Rondvraag
Jeannette geeft aan dat we in dit schooljaar nog aandacht zouden hebben voor
het Pestprotocol. Dit wordt nu meegenomen in de vredes Week.
Wian, in het nieuwe jaar een gezamenlijke MR/OR vergadering houden,
verkeersouder daarbij ook uitnodigen.
Opmerkingen bundelen naar over de schoolgids. En retour sturen naar Miriam.
Miriam. Het MR reglement gaan bekijken en aanpassen naar de huidige norm.
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Sluiting

