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

15 november 2016
Arja van Wijngaarden, Anja vd Starre, Suzan van Enk
Brian Wezenberg, Nelly Pol, Mirjam Vierstra
Mirjam Vierstra

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 20.00 uur.

2.

Notulen / actiepunten vorige vergadering

• De notulen van september 2016 worden akkoord bevonden.
• Het e-mailadres van de ouderraad is ouderraad@hetmeerrijk.nl.
• Brian checkt voortaan voor iedere MR-vergadering een week van tevoren bij Eric of er nog
agendapunten zijn vanuit de OR.
Actie: BW
• Zichtbaarheid MR moet beter. Arja vraagt aan Jeroen om af en toe iets over de MR te
plaatsen in de nieuwsbrief, b.v. dat de notulen te vinden zijn op de website.
Actie: AvW

3.

Ingekomen stukken

• Informatie van Vinea over schoolkampen stuurt BW door naar de OR.
• Mirjam meldt de MR aan bij Ouders & Onderwijs, een landelijke organisatie voor ouders met
schoolgaande kinderen. Kijk voor meer informatie op www.oudersonderwijs.nl.
Actie: MV
Informatie n.a.v. nieuwsbrieven:
• Eindtoetsen
Er zijn 3 nieuwe oﬃciële eindtoetsen bij gekomen. In totaal zijn er nu 6 verschillende
eindtoetsen. Voor 1/2/2017 moeten scholen zich voor een van deze toetsen inschrijven. Het
Meerrijk kiest weer voor de IEP eindtoets. In groep 7 wordt een begin gemaakt met de IEP
Advieswijzer. De Cito entreetoets vervalt. Nog wel verplicht zijn de midden Cito-toetsen,
voor spelling, taal en rekenen.
Omdat groep 8 geen Cito eindtoets doet, wordt er ook geen Cito proeftoets gedaan in
februari.
• Digitaal verzuimregister
Vanaf 1 april 2017 moeten alle scholen in het primair onderwijs met een digitaal
verzuimregister werken. De huidige werkwijze wordt vervangen door een digitale melding

van de school bij DUO, die de melding doorgeeft aan de leerplichtambtenaar. Dit moet
helpen bij het terugdringen van het verzuim en het aantal thuiszittende leerlingen.
• Zakboek Medezeggenschap WMS
Op onderwijsgeschillen.nl kan voor € 5,— het Zakboek Medezeggenschap WMS besteld
worden. Arja vraagt Jeroen om dit te bestellen
Actie: AvW

4.

Mededelingen van/voor GMR

Er is nog geen GMR vergadering geweest. De eerstvolgende is op 8 december.
• Invoering overlegmodel (nieuwe CAO)
Om aan de nieuwe CAO te voldoen, wil Stichting OOK gaan werken met 5 gelijke werkdagen
van 8 uur. Dit zijn klokuren voor de leerkrachten. Voor fulltimers maakt dit niet uit, maar wel
voor parttimers die op woensdag werken. Dit is niet besproken in de GMR, terwijl de
personeelsgeleding akkoord moet gaan. Het is wel besproken tijdens de locatieleidersvergadering. In de notulen van de GMR staat tegenstrijdige informatie hierover. Brian zal dit
ter sprake brengen in de GMR.
Actie: BW
MR
Start
cursus
•
Suzan en Anja hebben deelgenomen aan de cursus MR Start. Ze vonden de cursus nogal
langdradig en erg laat op de avond. Ook was er totaal geen interactie, alleen maar luisteren.
• Kwartaalcijfers
Voortaan vraagt de GMR ieder kwartaal de financiële cijfers op van Stichting OOK om hier
meer inzicht in te krijgen.
• Invallers
Het regelen van invallers is nog steeds lastig. Nog te vaak valt Jeroen daarom in. Op Het
Meerrijk wordt dit als een probleem ervaren. BW zal nogmaals in de GMR ter sprake brengen
of meer scholen problemen ondervinden. SLIM werd destijds te duur gevonden, maar met SLIM
is het wel goed geregeld.
Actie: BW

5.

Mededelingen team/directie

• De groei van het aantal leerlingen stabiliseert. Vorig jaar groeiden we harder. Ook zijn er een
aantal kinderen van school gegaan vanwege verhuizingen.
• Op 14 november is het team naar Zwolle geweest voor uitleg over het gebruik van robots op
school. O.a. informatie gekregen over het gebruik van zorgrobots voor autistische kinderen
en mogelijkheden om robots te programmeren door kinderen.
• Anja en Arja gaan het leesonderwijs onder de loep nemen (ook het tutorlezen). Veel boekjes
zijn te oud. Een mevrouw van de bibliotheek zei dat er waarschijnlijk niets zou blijven staan
als zij er doorheen zou gaan.

6.

Mededelingen van/voor de OR

Er wordt gekeken naar alternatieven voor De Abbert (locatie schoolkamp). De OR kan
misschien ook assisteren met b.v. koken etc. bij het schoolkamp. Ook wordt er gekeken of het
schoolreisje eventueel goedkoper kan. Duinenzate is misschien een idee.

7.

Rondvraag

• Parro
Deze app is bedoeld voor ouders en is gekoppeld aan Parnassys (leerlingvolgsysteem).
Ouders kunnen dan o.a. zien wie er bij hun kind in de klas zitten. Is dit een handige app voor
onze school?
• Zwerfboekenkast
• Nelly gaat binnenkort bekijken wat er rondgestuurd is van de uitgedeelde zwerfboeken.
Ze heeft een sponsor gevonden voor een prijsje voor het boek dat de meest bijzondere
zwerftocht heeft gemaakt.
• Veel boeken in de Zwerfboekenkast zijn te oud en blijven staan.
• Kinderen uit groep 8 willen geen boek dat gelabeld is voor jongere kinderen.
• Sinterklaasviering
Groep 4 en 5 worden tijdens de Sinterklaasviering gesplitst, dus groep 5 maakt onderling
surprises (net als groep 8).
• Klaar-overs
De kinderen zijn niet vaak aan de beurt als klaar-over en daardoor krijgen ze niet snel
routine / zelfvertrouwen. Is hier iets aan te doen?

8.

Sluiting

De vergadering duurt tot 21.40 uur.

Jaarplanning MR Het Meerrijk / OOK - schooljaar 2016-2017
Datum:

Locatieleider
aanwezig?

Agendapunten:

13/09/16

GMR-vergadering

n.v.t.

15/09/16

klassikale ouderavond

ja

27/09/16

MR-vergadering

•
•
•
•

15/11/16

MR-vergadering

Activiteitenplan 2016/2017

08/12/16

GMR-vergadering

10/01/17

MR-vergadering

07/02/17

GMR-vergadering

28/03/17

MR-vergadering

18/04/17

GMR-vergadering

09/05/17

Contactavond GMRRaad van Toezicht

30/05/17

MR-vergadering

27/06/17

GMR-vergadering

04/07/17

MR-vergadering
(+ eten)

Samenstelling MR
Jaarverslag Het Meerrijk schooljaar 2015-2016
Invoeringsplan voor de nieuwe CAO
Schoolplan 2015-2019
(welke onderdelen zijn wel/niet gerealiseerd?)
• Aanpassingen WMS

n.v.t.

• Schoolbegroting voor kalenderjaar 2017
n.v.t.

n.v.t.

• Formatieplan (dit moet worden vastgesteld vòòr
15 mei en vòòr 1 mei door het schoolbestuur
aan de MR worden voorgelegd).
n.v.t.

• Groepsindeling 2017/2018

