Notulen MR vergadering 12 november 2018
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Opening,
Afwezig met kennisgeving: 2tal zieke leerkrachten

2

Notulen vorige vergadering
25 sept 2018, geen op of aanmerkingen.
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Ingekomen stukken
1 per app van een ouder een opmerking over foto’s van het uitje van op Kop van
vorige week, waar op facebook foto’s van kinderen van schoolB te zien waren.
Geplaatst door een andere op kop school. Dit is via de stichting op kop inmiddels
opgelost. Foto’s zijn verwijdert.
Mail over het schoolreisje: Waarin door de directeur wordt gezegd dat de MR
ingestemd heeft met geen schoolreisje voor dit schooljaar. Echter in de
vergadering de gang van zaken omtrent het schoolreisje verteld aan de huidige
directeur. De MR is aan het eind van het schooljaar tijdens een vergadering
geïnformeerd over de wens om het schoolreisje naar september te verplaatsen.
Echter dat hierdoor het schoolreisje een jaar niet doorgaat is niet besproken. Bij
het regelen van de laatste zaken voor de vakantie, zoals de schoolkalender
hebben wij gezien dat het schoolreisje niet op de kalender stond. Hier hebben wij
tegen geageerd echter zonder resultaat. De MR betreurt de gang van zaken en de
slechte communicatie omtrent het niet doorgaan van het schoolreisje. In het
nieuwe schooljaar is het niet doorgaan van het schoolreisje inmiddels wel
gecommuniceerd in een nieuwsbrief.
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Vaststellen agenda
Vraag van een leerkracht via de mail omtrent de verkiezingen. De Stichting op Kop
heeft online een MR reglement staan, deze volgen wij. Hebben hier afgelopen
schooljaar naar gekeken.
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Evaluatie jaarplan
Niemand heeft het jaarplan nog gezien, wordt doorgeschoven naar volgende
agenda in januari.
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Schoolanalyse cito eind 2018, zorg rondom groep 5?
Vraag van OMR lid over de samenvatting van de schoolanalyse, waarin staat dat
rekenen 3, 4, 5 en 7 uitstekend is, in de uiteindelijke uitwerking komt dat
bijvoorbeeld niet bij groep 4 naar voren. Conclusie is dat het woordgebruik in de
samenvatting zou anders moeten.
Kwaliteit functionaris van de stichting heeft met leerkracht groep 8 om de tafel
gezet om het motivatie probleem van groep 8 aan te pakken. Ook met de groep is
gesproken en hebben doelen gesteld.
Een kwaliteit functionaris kijkt in de hele school rond om de kwaliteit omhoog te
krijgen. Inmiddels is gekozen om dit jaar weer een papieren eind Cito toets af te
nemen i.p.v. digitaal.

Sinds vorige week wordt er in groep 8 en later in alle bovenbouwgroepen gewerkt
met het blokjes systeem, duidelijk is dan voor de leerkracht en klasgenoten of een
leerling vragen heeft, of even niet gestoord wil worden.
7

Herinrichting schoolplein? Stand van zaken
Het vorige schooljaar is er een Sponsorloop geweest. Het verkregen geld zal
worden gebruikt om het schoolplein aan te passen. Een werkgroep is hier mee
bezig. Er zijn nog een aantal onzekerheden. Als MR willen wij wel financieel
bijdrage aan het plein. Er is nog geen bedrag genoemd.
Het sponsorgeld wordt op de MR rekening gezet, dit omdat het anders terugvloeit
naar de stichting aan het eind van het boekjaar. Het geld is bestemt voor het
schoolplein.
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Overgangsperiode en start nieuwe directeur
De nieuwe directeur is nu sinds 2 weken gestart bij schoolB. Als taak
meegekregen om de opbrengsten zeker te verbeteren. Hij heeft van de directeur
(a.i.) wel een overdracht gehad. Ervaart veel openheid onder de teamleden. 4
dagen in de week is hij op schoolB. Op Vrijdag is de directeur bij de obs de Slinge
in Oldemarkt, totdat er duidelijkheid is over clusterscholen enz. vanuit de
stichting blijft hij tevens directeur van de obs de slinge in Oldemarkt.
Leerkrachten zijn blij dat er weer stabiliteit is, maar het MT en het team hebben
tijdens de afwezigheid van een directeur alle zaken prima opgevangen.
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Rekening nummer ouderraad (punt vorige vergadering!)
De ouderraad hebben een eigen bankrekening nummer. Vorige jaar zou geregeld
gaan worden dat alle administratieve rompslomp geregeld zou gaan worden
binnen school. Zoals het innen van de ouderbijdrage en het extra klassenbudget.
Echter op dit moment is het nog steeds niet geregeld. Onduidelijk is wie de
ouderbijdrage gaat innen en met welk rekening nummer dit is. Tevens moet de
brief op zeer korte termijn uit naar de ouders. De directeur gaat dit regelen.
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Hygiëne
De directeur vind dit geen punt voor in de MR vergadering. Op dit moment schijnt
het ook prima te gaan. Een leerkracht houdt dit onder schooltijd in de gaten.
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Verkiezingen OMR, Stand van zaken
De zittende kandidaat is herkozen, met 25 stemmen voor en 22 tegen. Een
leerkracht had nog een mail gestuurd over de transparantie van het tellen, een
2tal MR ouders hebben de briefjes op school geteld en daarbij de digitale
stemmen opgeteld.
Geopperd is om tussentijdse verkiezingen te houden, zodat over 2 jaar niet 3
ouders ineen keer af gaan vloeien. De directeur wil graag het afvloeiingsschema
hebben, die zal secr. hem opsturen.
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Pauzes leerkrachten volgens cao?
Gaat eigenlijk heel goed, alleen op de donderdag is het soms een issue.
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Ouderraad? Zakelijke MR/OR vergadering voorbereiden.
22 nov op de kalender, financieel jaar verslag van een schooljaar. Dit is vorig jaar
ineens op de schoolkalender gezet. Hebben wij nog niet eerder gedaan. Besloten
is dat deze avond wordt geannuleerd. Voor volgende vergadering heb ik een
jaarverslag klaar en deze zal op de site worden geplaatst.
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Rondvraag.
Een OMRlid geeft aan dat het inloggen in Parnasys wat problematisch is.
Probleem wordt herkend en is doorgeven aan de ict-er.
De directeur vraagt naar onze ervaringen met het ouderportaal. Wij vinden het
juist prettig en vinden het juist fijn. Zeker om de resultaten van je kind te zien.
Ook omdat het portfoliorapport weinig zegt over de resultaten.
De directeur vraagt ons als ouders een vraag/opmerking hebben voor ouders in
de MR dat die vragen in 1ste instantie teruggekoppeld wordt met een leerkracht
en evt directeur. Mocht het een probleem worden kan het op de MR tafel komen.
8 januari 2019 volgende vergadering.
Agendapunten:
- Evaluatie jaarplan
- MR verkiezingen, transparantie, vertrouwen, toekomst

