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

29 september 2015
Jeroen Kolbe, Celal Ogurlu, Arja van Wijngaarden
Brian Wezenberg, Nelly Pol, Mirjam Vierstra
Mirjam Vierstra

Ontvangen ter bestudering voor deze vergadering:
- Jaarverslag Het Meerrijk 2014-2015
- Conceptschoolplan Het Meerrijk 2015-2019
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 / actiepunten vorige vergadering

De notulen van 9 juni 2015 worden akkoord bevonden. Wel is Stichting OOK inmiddels
teruggekomen op het besluit om het komende schooljaar gebruik te maken van SLIM
personeelsbemiddeling. Hoewel hiertoe besloten was in de locatieleidersvergadering is het
bestuur, na individuele gesprekken met alle locatieleiders, erop teruggekomen vanwege de
extra kosten. Jeroen heeft dit jaar een aantal invallers op wie hij terug kan vallen, dus voor het
komende schooljaar ziet hij voor onze school geen problemen.
Nog openstaande actiepunten:
• De Quickscan Privacy van Kennisnet, waarbij je kunt checken hoe privacybewust scholen zijn,
is aangevraagd door Jeroen, maar moet nog worden uitgevoerd.
Actie: JK
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artikelen uit de cao waar medezeggenschap nodig is. Esma vraagt dit aan via
helpdesk@voo.nl. Jeroen checkt of dit overzicht al binnen is.
Actie: JK

3.

Ingekomen stukken

Nieuwsbrief Primair Onderwijs Nr. 97:
• Gids Basisonderwijs 2015-2016. Deze is te downloaden op www.rijksoverheid.nl en bevat
informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van
basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten

houden. In de gids zijn links opgenomen naar websites waar ouders terecht kunnen als ze
meer willen weten over bepaalde onderwerpen.
• Landelijk privacyconvenant
Scholen gebruiken steeds meer digitale leermiddelen. Hiermee krijgen leerlingen
leermiddelen die afgestemd zijn op hun manier van leren. Het gebruik van deze leermiddelen
leidt tot zorgen over de privacy van de leerlingen. Om hun privacy te beschermen is een
landelijk privacyconvenant opgesteld door de PO-Raad en de VO-raad, aanbieders van
digitale leermiddelen en toetsen en leveranciers van schooladministratiesystemen. In het
convenant zijn afspraken opgenomen over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens bij
het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Met deze afspraken weten scholen en
leveranciers wat ze van elkaar mogen verwachten en heeft iedereen dezelfde uitleg van de
gemaakte afspraken. Onderdeel van het convenant is een model-bewerkersovereenkomst
die scholen kunnen gebruiken bij het afsluiten van contracten met hun leveranciers van
digitale leermiddelen.
Houdt Stichting OOK zich aan dit convenant? Jeroen meent van wel, maar zal dit checken.
Actie: JK
Wetsvoorstel
Lerarenregister
•
Het Lerarenregister is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, de vertegenwoordiger van
de beroepsgroep bestaande uit de samenwerkende lerarenorganisaties. Sinds 2012 kunnen
leraren zich al vrijwillig inschrijven. Het kabinet steunt dit initiatief en heeft nu ingestemd
met een wetsvoorstel dat regelt dat alle leraren zich vanaf 2017 moeten registreren in het
Lerarenregister. Ouders en leerlingen kunnen er zo vanuit gaan dat er altijd een professional
voor de klas staat.

4.

Samenstelling MR

Er zijn geen nieuwe kandidaten en Mirjam wordt opnieuw gekozen als secretaris (tot
september 2017). Brian blijft voorzitter en lid van de GMR. Celal volgt Esma op als GMR lid.
Vanwege het takenpakket van Esma heeft zij geen ruimte meer voor het MR lidmaatschap. Het
is nog niet zeker wie haar opvolgt (Anja?), maar hier komt binnenkort duidelijkheid over.
Actie: JK
Brian laat een lijst rondgaan met telefoonnummers en mailadressen van de MR-leden en zal
deze rondsturen aan de MR-leden.
Actie: BW

5.

Jaarverslag Het Meerrijk 2014-2015

Jeroen heeft dit verslag gemaakt op basis van de vorige indeling, maar is hier zelf niet tevreden
over. Volgend jaar maakt hij een andere indeling. Er worden enkele vragen gesteld en
beantwoord.

6.

Schoolplan

Jeroen moet hier een verplicht format voor gebruiken. De MR checkt aan het eind van het jaar
welke onderdelen van het schoolplan wel/niet zijn gerealiseerd. (En waarom niet).

7.

Ouderbetrokkenheid / workshops

Bij inzet van ouders tijdens workshops wordt niet gevraagd naar een Verklaring omtrent het
Gedrag, maar ouders zijn nooit alleen met de kinderen (4-ogen beleid).

8.

Mededelingen van/voor GMR

Ambulante begeleiding van zorgleerlingen blijft mogelijk.
3 trajectbegeleiders van het samenwerkingsverband hebben aan een paar directeuren
(waaronder Jeroen) gevraagd om als klankbord te fungeren.
15/10/2015 is er van 19.00 tot 20.00 een bijeenkomst met de Raad van Toezicht, maar dan is er
ook kijkavond bij ons op school.

9.

Mededelingen van/voor de OR

De OR wordt anders vormgegeven. Dit is een uitprobeerjaar. Later worden er vijf leden
gekozen. Yvonne zal voortaan namens de OR de MR vergaderingen bijwonen om de
communicatie te verbeteren. Brian wil ook wel eens bij een OR-vergadering aanschuiven. Hij
vraagt dit aan Yvonne. Susan zit erbij namens het team.

10.

Rondvraag

Er wordt gevraagd wat er precies gaat veranderen bij de Prisma-school nu de Ambelt gaat
stoppen, maar dit is nog niet bekend.

11.

Sluiting

De vergadering duurt tot 21.30 uur.

Jaarplanning Het Meerrijk / OOK - schooljaar 2015-2016
Datum:
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Locatieleider
aanwezig?
klassikale
ouderavond

17 september 2015 GMR-vergadering

Agendapunten:

ja
nee

29 september 2015 MR-vergadering

• Samenstelling MR
• Jaarverslag Het
Meerrijk schooljaar
2014-2015

15 oktober 2015

Contactavond GMR- nee
Raad van Toezicht

8 december 2015

GMR-vergadering
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• Groepsindeling
• Formatieplan

