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

12 januari 2016
Celal Ogurlu, Arja van Wijngaarden, Anja van der Starre, Jeroen Kolbe
Brian Wezenberg, Nelly Pol, Yvonne Soer (1e deel)
Nelly Pol
Mirjam Vierstra

Deze notulen blijven concept totdat ze bij een volgende vergadering worden aangenomen.
Daarna worden ze verzonden aan de leden van de MR en aan de secretaris van de ouderraad en
worden ze gepubliceerd op de website van de school.

1.

Notulen vorige vergadering

De genoemde Quickscan is gedaan.
Jeroen zal Esma nog vragen of het CAO overzicht is opgevraagd.
Privacy reglementen zijn aanwezig en worden gebruikt

2.

Mededelingen MR/OR

Elkaar op de hoogte houden en van elkaars kennis gebruik maken.
Wellicht is de MR nieuwsbrief ook geschikt voor de OR.
Op dit moment heeft de OR geen eigen email adres, wellicht wel handig.
Vinea biedt mogelijkheden om schoolkampen te organiseren (in het achterhoofd houden)
Is er of komt er een draaiboek voor de kennismakingsochtenden voor de ouders van groep 1/2
Er wordt weer extra aandacht gegeven aan veiligheid en verkeer.
Yvonne verlaat de vergadering

3.

Ingekomen stukken

Primair onderwijs
Eindtoets => cito basis toets, de niveautoets van cito werkt met een omrekenfactor, dit lijkt
niet wenselijk.
Er wordt gekeken naar andere toetsen, de iep toets heeft gestructureerde boekjes, de route 8
toets is adaptief (gaat verder op niveau afhankelijk van goed of fout geantwoorde vragen), de
toets is nog in ontwikkeling. lijkt op termijn een goed alternatief voor de cito toets
Augeo online cursus (gratis) voor leerkrachten die met asielzoekerskinderen werken.
We staan op de website Scholen op de Kaart.
E-mail adressen zijn bewust op schoolnummer, zo zijn de kinderen naar buiten toe niet
traceerbaar. Voor de leerkrachten is eventueel wel te achterhalen als een kind op een minder
gewenste manier met mail is omgegaan. De leerkracht kan daarna in gesprek met de leerling
om er het nodige van te leren.

4.

Begroting

De begroting is gemaakt op basis van het jaarplan. Sommige zaken komen in verschillende
posten van de grootboek rekening terug, vandaar een iets simpelere versie verspreid. De
bedragen verschillen echter per uitprint dag. De negatieve bedragen zijn de bedragen die
binnen komen, niet alle posten zijn beinvloedbaar bijv salarissen.
Het totaal uitgegeven bedrag zit op dit moment onder de begroting.
Er zijn een aantal wensen met een aardig prijskaartje
digibord voor groep 4
toiletten voor groep 1/2
extra uitgang in groep 1
dubbelglas
zonnecellen op dak
energiezuinige verlichting
Het digibord, de toiletten en de extra uitgang hebben prioriteit. Het schijnt dat de gemeente
(2020-2025) 1 schoolgebouw wil maken voor willem van oranje en meerrijk oftewel 1 groot
kindcentrum investeren in het gebouw is daarmee al snel weggegooid geld.

5.

GMR

Aandachtspunten zijn milieu mens en maatschappij
zorgplan schoolontwikkelstructuur
Het leerlingen aantal van OOK is in 2 jaar per 10% gestegen
Ze willen ernaar toe dat elke OOK school een gezonde school word. De blijft lastig, ouders
hebben ook zelf een verantwoordelijkheid voor het meegeven van gezonde voeding.
Schoolfruit was indertijd te weinig animo voor, wel worden acties als kraanwaterdag en
gezonde lunches/ontbijt gehouden.
Voor welke datum moet het jaarverslag klaar zijn 1 juli??
12 april is er een GMR met de leden van de raad van toezicht. het verzoek is om input te
leveren.

6.

Mededelingen team/direktie

Er komt een ansichtkaartenactie waarbij elk kind in een bepaald thema (bv voorjaar, beertjes)
een opdruk maakt. de kaarten worden later verkocht waarbij de opbrengst voor de
natuurspeelplaats is.
Quickscan=> nieuw protocol rond privacy er zijn een aantal dingen duidelijk geworden, bijv dat
het verstandig is email adressen niet op naam uit te geven, zoals reeds het geval is. Privacy
regelement, internet/social media protocol zijn er. Het regelt ook hoe om te gaan met adres
gegevens en foto's van kinderen. Wellicht is het een idee om op het inschrijﬀormulier (OOK) al
te vragen of foto's van kinderen gebruikt mogen worden.
Met ginsee (parnassis) is een bewerkers overeenkomst aanwezig, dit is positief voor wat
betreft privacy.
Er is een jaar muiswerk voor groep 1 t/m 8 verkregen. Dit is adaptief onderwijs (soortgelijk aan
de rekentuin) waar kinderen van alles kunnen leren over lezen, rekenen, vreemde talen. Er is
voor ouders en leerkrachten een app om de vorderingen te volgen.
De rabobank heeft een budget tbv ICT beschikbaar gesteld.

7.

Rondvraag

De vergadering + etentje van 5 juli wordt verplaatst naar 21 juni ivm het kamp van groep 7/8.
De locatieleider hoeft niet alle vergaderingen aanwezig te zijn, afgelopen jaar was een
overgangsjaar waarbij de locatieleider wel alle vergaderingen aanwezig is geweest.
De uitgedeelde luizenbrief verdient een update, er worden gegevens uitgewisseld.

