Notulen Medezeggenschapsraad
Datum:
Aanwezig:
Team:
Ouders:
Notulist:
Verhinderd:

10 oktober 2018
Han Kuipers, Kajsa van Vliet, Kimberley Neve
Brian Wezenberg, Nelly Pol, Mirjam Vierstra
Mirjam Vierstra
Suzan van Enk

Deze notulen blijven concept totdat ze bij een volgende vergadering worden aangenomen.
Daarna worden ze gepubliceerd op de website van de school.

1.

Opening

De vergadering begint om 19.00 uur.

2.

Notulen vorige vergadering

De notulen van juli 2018 worden akkoord bevonden. Mirjam stuurt ze naar Kajsa en zij zal ze op
de website zetten.

3.

Mededelingen OR

Actie: MV/KvV

• De ouderraad heeft nog maar 4 à 5 leden. Dat is te weinig om alle activiteiten te organiseren.
Naast de ouderraad hebben we ook ‘het Ouderrijk’ dat ontmoetingsochtenden organiseert
met het doel nieuwe ouders te betrekken bij school. Misschien moet er een andere benaming
komen voor de ouderraad, b.v. ‘activiteitencommissie’.
• Kimberley heeft de OR verlaten omdat zij nu in de MR zit.
• De OR had niets voorbereid voor de ouderavond die in september zou plaatsvinden. Normaal
maakt de OR voorafgaand aan de ouderavond een jaarverslag van alle activiteiten van het
vorige schooljaar en wordt inzage gegeven in de bijbehorende financiën. De ouderavond
wordt verschoven naar november. Dan zal er ook een gastspreker worden uitgenodigd.
• De brieven met het verzoek om de ouderbijdrage voor schooljaar 2018/2019 te betalen zijn op
8 oktober aan de kinderen meegegeven. Binnen de MR is niet duidelijk of het schoolreisje van
september 2018 onder de ouderbijdrage van vorig schooljaar valt of van dit jaar. Dit zal
worden nagevraagd bij de penningmeester van de OR.
Actie: MV

4.

Ingekomen stukken / Informatie uit nieuwsbrieven

• Ook over de wijziging van een klassenindeling heeft de medezeggenschapsraad
instemmingsrecht. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de geschillencommissie.
• Brian heeft een vragenlijst die gebruikt zou kunnen worden ter voorbereiding op het
omgekeerd oudergesprek en overhandigt deze aan Kajsa en Kimberley.

• Kleutertoetsen leerlingvolgsysteem worden afgeschaft behalve die van halverwege groep 2
(taal en rekenen).

5.

Samenstelling MR

Oudergeleding
Nelly en Mirjam zijn dit schooljaar nog beschikbaar, maar voor Mirjam is dit sowieso het
laatste jaar. Zij is ook GMR-lid. Brian is deze vergadering nog aanwezig, maar er moet nu echt
een opvolger komen. De leerkrachten uit groep 1 t/m 4 moeten ouders hiervoor benaderen.
Personeelsgeleding
Dit jaar bestaat de personeelsgeleding uit Kimberley, Kajsa en Suzan. Suzan blijft ook GMR-lid
en zal bij afwezigheid vervangen worden door Kajsa of Kimberley.

6.

MR jaarverslag

Het MR jaarverslag wordt vastgesteld. Dit zal op de website gezet worden, maar wordt niet
rondgestuurd aan de ouders. Wij blijven gewoon namen gebruiken in de notulen.

7.

Schooljaarverslag

Er is een schooljaarverslag gemaakt. Er zijn niet veel wijzigingen ten opzichte van het verslag
van vorig jaar.

8.

Schoolgids

Er zijn bijna geen wijzigingen. Brian zal nog even langskomen om de schoolgids te tekenen.
Volgens Han voldoet de schoolgids niet aan alle eisen van de inspectie. Er moet een herziene
versie komen als de nieuwe directeur er is. Ouders & Onderwijs zal voortaan ook vermeld
worden in de schoolgids.

9. Onderwerpen GMR
• Op 7 november 2018 is er weer een MR-Start cursus. Aanmelden kan bij Esther.
• José B. en Marjan v/d B. hebben een presentatie gegeven over Passend Onderwijs binnen
Stichting OOK. Enkele punten uit deze presentatie:
• Er is een brochure beschikbaar voor ouders over Passend Onderwijs.
• Kinderen uit groep 5/6 en 7/8 die meer uitdaging nodig hebben, kunnen 1 x per week naar
de Torenklas waar ze ondersteuning krijgen van een specialist. Ze krijgen daar o.a. Chinese
les en 1,5-2 uur huiswerk. Ook is er aandacht voor de sociaal-emotionele kant. Deze
Torenklas is bedoeld voor kinderen met een voorsprong van minimaal 1 - 1,5 jaar. Voor
groep 3/4 wordt ook iets opgezet.
• Er is een NT2 schakelklas voor kinderen (asielzoekers) uit groep 4 t/m 8. (4 ochtenden
Nederlands en rekenen).
• Er worden weer meer kinderen doorgestuurd naar het speciaal onderwijs.
Er wordt nog gekeken of er een tussenmogelijkheid kan komen.
• Vanwege de AVG-wetgeving worden er geen namen meer gebruikt in de notulen van de
GMR. De GMR is geïnformeerd over de status van het AVG-project. Voor de zomervakantie
moet alles op orde zijn. Er komt waarschijnlijk nog een bewustwordingstraining voor
medewerkers, maar dit heeft geen prioriteit omdat de werkdruk al hoog is.
• Stichting OOK heeft iemand aangesteld die de kwaliteit van het onderwijs gaat bewaken.
• Niet op alle OOK-scholen wordt hetzelfde omgegaan met uren die staan voor bepaalde
taken. Volgens Rudi zou dit wel zo moeten zijn. Hij bespreekt dit op de volgende locatie-

leidersvergadering.

10. Mededelingen team/directie
• Het protocol voor de overgang van groep 2 naar groep 3 is nog niet eenduidig genoeg.
Er wordt gewerkt aan een verbeterde versie.
• Han wil het continurooster anders inrichten, ook om het probleem met de pauzes van
leerkrachten op te lossen. Dit zullen we bespreken op de volgende vergadering.
• Het team heeft een profielschets gemaakt voor een nieuwe locatieleider.
• De combinatiegroep 6/7 leverde problemen op en is tijdelijk gesplitst (4 dagen per week, niet
op maandag). Dit om de rust er weer in te krijgen. Er wordt gezocht naar een oplossing.
• Groep 1/2 telt nu al 32 kinderen. In deze groep staan fulltime 2 leerkrachten, maar er is maar
1 lokaal beschikbaar omdat groep 5 toch weer in het lokaal van groep 2 zit. Wel wordt
’s middags de ruimte van De Ballon gebruikt.
• Er is nog geen Maandnieuws verschenen, maar dit komt nog.

11. Rondvraag
• De Zwerfboekenkast staat op het mailadres van Jeroen. Han zal Esma vragen om een nieuw
mailadres aan te maken: zwerfkast@hetmeerrijk.nl.

Actie: HK

• Er wordt gevraagd naar de status van het dyslexie-programma Sprint. Er is een licentie
gekocht. Sprint draait echter onder Windows en daarom is eerst maar 1 laptop beschikbaar.
• Er wordt gevraagd of er weer een klaaroverlijstje opgehangen kan worden. Dit zal worden
opgehangen bij de klaaroverhesjes en niet meer op de schooldeur. Kimberley zal de kinderen
laten tellen hoeveel kinderen er zonder ouders oversteken en ze zal polsen welke kinderen
graag willen klaaroveren. Misschien is het beter als een kleinere groep vaker aan de beurt is.
• Na schooltijd staat het plein erg vol met wachtende ouders. Han zal kijken of de struiken
teruggesnoeid kunnen worden.
• School wil graag terug van 3 rapporten per jaar naar 2 (in januari en aan het eind van het
schooljaar). De oudergeleding wordt gevraagd wat ze hiervan vindt.

12. Sluiting
De vergadering duurt tot 20.30 uur.

Vergaderschema 2018/2019
Datum:

Locatieleider
aanwezig?

20/9/18

Klassikale ouderavond

3/10/18

GMR-vergadering

n.v.t.

10/10/18

MR-vergadering

ja

11/12/18

GMR-vergadering met
RvT

n.v.t.

18/12/18

MR-vergadering

ja

7/2/18

GMR-vergadering

n.v.t.

12/2/18

MR-vergadering

nee

11/4/18

GMR-vergadering

n.v.t.

16/4/18

MR-vergadering

ja

28/5/18

Contactavond GMRRvT 19.00-20.00)

n.v.t.

27/6/18

GMR-vergadering

n.v.t.

2/7/18

MR-vergadering
(+ eten)

ja

Agendapunten:
MR-jaarverslag vooraf verspreiden.

- Schoolgids

- Schoolbegroting voor kalenderjaar 2018
- Schooltijden

- Formatieplan
(dit moet worden vastgesteld vóór 15 mei en vóór
1 mei door het schoolbestuur aan de MR worden
voorgelegd).

- Schoolgids
- Schooljaarverslag
- Groepsindeling 2019/2020

