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

27 september 2016
Arja van Wijngaarden, Suzan van Enk, Jeroen Kolbe
Brian Wezenberg, Nelly Pol, Mirjam Vierstra
Anja vd Starre
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 juni 2016 worden akkoord bevonden.
• Er is nog geen eigen e-mailadres bekend van de ouderraad.
• Het is nog niet duidelijk of er dit schooljaar weer een OR-lid aanwezig is bij de MRvergaderingen. Brian zal dit bespreken met Gideon en Eric (voorzitters OR).

3.

Ingekomen stukken

Actie: BW

• Uitnodiging van Ouders & Onderwijs om ons als MR bij hen aan te sluiten: “Ouders &
Onderwijs is de landelijke organisatie voor ouders met schoolgaande kinderen.
Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders, de gesprekspartner voor de overheid en
de onderwijssector en de verbinder van ouders rond het onderwijs. Wij zijn er voor alle ouders.
Ouders & Onderwijs verbindt en ondersteunt ouders, ouderorganisaties en oudergroepen, die
soms regionaal of rond een school actief zijn, of rond een specifiek belang. Kijk op
www.oudersonderwijs.nl voor het laatste nieuws over onderwijs, de informatiebank voor ouders
en meer over wat wij voor u doen.”
Actie: Checken of dit interessant is voor ons.
Informatie uit nieuwsbrieven:
• de PO-Raad en OCW hebben een handreiking over de doorstroom van kleuters opgesteld. De
handreiking bevat informatie over al het onderzoek naar het eﬀect van een jaar langer
kleuteren. Ook wordt in de handreiking uitgelegd wat scholen kunnen en mogen doen om
kleuters zo soepel mogelijk naar groep 3 te laten doorstromen. De brochure is te
downloaden op Rijksoverheid.nl.
• Klokkenluidersregeling is verplicht per 1-7-2016
Heeft Stichting OOK een Klokkenluidersregeling? De GMR heeft instemmingsbevoegdheid.
BW brengt dit ter sprake bij de GMR.
Actie: BW

4.

Samenstelling MR

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor lidmaatschap van de MR. Nelly en Brian
zijn bereid om lid te blijven. Brian blijft voorzitter en GMR-lid, (vervanger is Mirjam). Celal
wordt opgevolgd door Suzan. Zij wordt ook GMR-lid. (vervanger is Arja).
Brian laat de adressenlijst rondgaan ter controle, zal hem updaten en aan alle MR-leden
toesturen.
Actie: BW

5.

Mededelingen van/voor GMR

• Invoering overlegmodel
Stichting OOK wil 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.
• MR Start cursus
In november is er weer een MR Start cursus. Suzan en Anja gaan hier misschien heen. Mirjam
vraagt na of de wijzigingen in de WMS hierbij ook behandeld zullen worden.
Actie: MV
• Inspectie SZW 2016
In de periode van 1 augustus 2016 tot 1 februari 2017 kunnen scholen bezoek krijgen van de
Inspectie van SZW (I-SZW). De inspecteurs van I-SWZ zullen dan vooral kijken of de school
voldoende doet om psychosociale arbeidsbelasting bij werknemers te voorkomen. Met de
zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst Gedrag kunnen scholen zich voorbereiden op een
eventueel bezoek. Scholen kunnen deze zelfinspectietool invullen om te kijken of ze hieraan
voldoen.
• Versterking medezeggenschap
Iedere GMR-vergadering zal hier aandacht aan worden besteed aan de hand van de 21
gedragsankers voor goede medezeggenschap.
• Invoeringsplan nieuwe CAO
Dit is niet besproken in de GMR. Jeroen zoekt het concept op.
Actie: JK
• Gezonde scholen
Hier is niets meer over gezegd in de GMR.
Jeroen heeft schoolfruit aangevraagd voor Het Meerrijk en vanaf 14 november 2016 krijgen de
kinderen weer schoolfruit (20 weken). Volgens de personeelsgeleding valt het de laatste tijd
mee wat kinderen zoal meenemen: weinig snoep/koek, redelijk veel fruit.

6.

Mededelingen team/directie

• Schooljaarverslag 2015-2016
Het viel niet mee om dit in het juiste format te krijgen en het heeft Jeroen veel moeite gekost
om de juiste gegevens boven tafel te krijgen. In het uiteindelijke verslag zitten nog veel
slordigheden, maar inhoudelijk klopt het wel.

• Invallers
Er wordt nog steeds op de oude manier gewerkt, dus met een lijst waar je in de praktijk niet
veel aan hebt omdat veel mensen die erop staan, niet dezelfde dag nog kunnen invallen. Op
dinsdag kan Esma of Jeroen eventueel invallen. Op andere dagen misschien meester Dries of
één van de nieuwe ouders die onderwijzeres is.
• Oudertevredenheid
In schooljaar 2016/2017 worden er weer waarderingsonderzoeken gedaan. Dit keer een ander
systeem dan vorige keer.
• Digitale agenda
Groep 6 t/m 8 krijgt een eigen digitale agenda.
• Facebook / Website
Op Facebook zal vaker verwezen worden naar de website. De website moet actueel worden
gehouden. Ieder groep moet er regelmatig iets op zetten, dus niet alleen huiswerk.
• Toestemming Adressenlijst / Facebook / Website
Slechts enkele ouders hebben aangegeven bezwaar te hebben tegen het plaatsen van foto’s
van hun kinderen op Facebook / Website en het vermelden van hun adres op een adressenlijst.

7.

Mededelingen van/voor de OR

Ouderbijdragen
Er zijn al heel wat ouderbijdragen ontvangen. Ook veel Meedoenbonnen. Sommige ouders
kunnen pas in januari weer een Meedoenbon krijgen, maar hebben dit al gemeld.
Schoolreisje
Er is nog geen beslissing genomen over wanneer het schoolreisje zal zijn.
Sponsorbeleid
Het sponsorbeleid is uitgewerkt door de GMR. Jeroen zal Gideon en Eric hierover informeren.
Actie: JK

8.

Rondvraag

• Bruna heeft een actie waarbij de school een waardebon ontvangt als ouders boeken kopen in
de eerste 2 weken van oktober. Nelly heeft contacten met Bos Boeken. Misschien zijn daar
ook mogelijkheden?
• De Kijkavonden staan niet vermeld op de kalender.

9.

Extra MR-vergadering

Er wordt een extra MR-vergadering ingepland op 15 november 2016 om 20.00 uur.
Dan gaan we een Activiteitenplan maken.

10. 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

