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

19 april 2016
Celal Ogurlu, Arja van Wijngaarden, Anja vd Starre, Jeroen Kolbe
Brian Wezenberg, Nelly Pol, Mirjam Vierstra
Yvonne Soer (namens OR)
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.

Opening

De vergadering begint om 20.00 uur.

2.

Notulen vorige vergadering

De notulen van 8 maart 2016 worden akkoord bevonden. Mirjam kijkt de verzendlijst na, want
Anja heeft ze niet ontvangen.
Actie: MV

3.

Mededelingen van/voor de OR

Yvonne heeft nog geen terugkoppeling van de OR op de punten die zijn besproken tijdens de
vorige vergadering.
• E-mailadres OR
Jeroen zorgt ervoor dat de OR een eigen mailadres krijgt. Dit kan worden doorgelinkt naar de
voorzitter.
Actie JK
• Parkeerbeleid
Het is de bedoeling dat docenten hun auto niet meer voor school parkeren. Sinds de vorige
vergadering doen bijna alle docenten dit netjes. Dit komt de verkeersveiligheid bij het halen
en brengen van kinderen ten goede dus. Streven is dat er helemaal geen docenten meer voor
school parkeren. Dit zal nog een keer benadrukt worden.
• Ouderbijdrage
Er zijn 7 ouders die de vrijwillige ouderbijdrage nog niet betaald hebben. Jeroen zal deze
ouders hierover aanspreken. Het betreft geen kinderen uit groep 7/8, dus iedereen kan mee
naar Terschelling.
Actie: JK

4.

Ingekomen stukken

Informatie uit nieuwsbrieven:
• Toets voor eindniveau Engels
Er wordt een Eindtoets Engels ontwikkeld om het uitstroomniveau van leerlingen in groep 8
te meten. De eindtoets kan inzicht bieden in de niveaus die reguliere leerlingen en vvtoleerlingen halen en helpen bij het realiseren van een doorlopende leerlijn tussen de
basisschool en het voortgezet onderwijs. Jeroen zal kijken of dit interessant is voor onze
school.
Actie: JK
• Lerarenbeurs
Er is een lerarenbeurs voor een master of bacheloropleiding. Dit jaar en volgend jaar maakt
Susan hier gebruik van. Dit kan maar een keer per leerkracht.

5.

Mededelingen van/voor GMR

• Brian is niet naar de laatste GMR-vergadering geweest, maar Celal wel.
• Passend Onderwijs
Stichting OOK is een passend onderwijsprogramma aan het ontwikkelen voor hoogbegaafde
kinderen.
• Schooltijden
Stichting OOK wil gaan werken met het vijf-dagenmodel. Dit is nog niet definitief. Het is niet
duidelijk welke bevoegdheid de GMR hierbij heeft. Brian kijkt dit na.
Actie: BW
Mobiliteitsbehoefte
•
Zijn er docenten op Het Meerrijk die hier behoefte aan hebben? Jeroen, als locatieleider, is
niets gevraagd. Celal en Arja is ook niets gevraagd. Binnen OOK zijn 2 mensen die hier
gebruik van willen maken. Dit moet voor 30/5 zijn afgerond.
• Samenwerking met VO
Er zijn werkgroepen geformeerd om de overstap naar het voortgezet onderwijs te
versoepelen op het gebied van rekenen, taal, ICT, Engels. De overdracht moet volledig
digitaal worden. Hier is ook een werkgroep voor. Jeroen zit in de werkgroep Engels. Hij gaat
niet naar de vergaderingen, maar doet alles per mail.
• Gezonde scholen
Stichting OOK wil gezonde scholen en denkt daarbij aan 3 x per week groente/fruit op school
en meer beweging. Jeroen is hier niet van op de hoogte. We hebben in het verleden
(gesubsidieerd) schoolfruit gehad. Jeroen gaat kijken of hij weer iets kan regelen.
Actie: JK
• Bekwaamheidsdossiers
De vorming van bekwaamheidsdossiers is uitgesteld. Dit moet nu vanaf 2017. De
verantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht. Die moet zich registreren in het
leerkrachtregister. Stichting OOK heeft e-learning modules aangeschaft zodat leerkrachten
bij kunnen blijven.

6.

Mededelingen team/directie

• Afscheid groep 8
Dit jaar is er geen eindmusical, maar een zelfgemaakte film. Er komt een gala-avond waarop
de film vertoond wordt. Daarna een disco en een afscheid met een hapje en een drankje
(alleen voor groep 8). De straat wordt hierover geïnformeerd met een flyer.
• Typcursus
Het is een goed voorstel om de typcursus te vervroegen naar groep 5/6 alleen betekent dit
dat er in 1 jaar dubbele kosten gemaakt moeten worden. Er wordt nog bekeken wat de
mogelijkheden zijn.
• Formatie / groepsindeling
Jeroen heeft al gehoord dat hij volgend jaar 1 FTE meer heeft dan dit jaar. Er zijn verschillende
mogelijkheden voor de groepsindeling. Jeroen laat een voorlopige indeling zien maar deze is
nog niet definitief. Het is in principe niet de bedoeling dat leerlingen langer dan 2 jaar achter
elkaar dezelfde leerkracht hebben.

7.

Rondvraag

Op juﬀen- en meestersdag moesten er op hetzelfde tijdstip kinderen opgehaald worden op
school en op de kinderboerderij. Voortaan graag verschillende tijdstippen inplannen want dit is
niet handig.

8.

Sluiting

De vergadering duurt tot 21.05 uur. De volgende vergadering is op 21 juni 2016. Dit is de laatste
vergadering van dit schooljaar en we gaan vooraf uit eten.

