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

30 mei 2017
Suzan van Enk, Jeroen Kolbe
Brian Wezenberg, Nelly Pol, Mirjam Vierstra
Mirjam Vierstra
Anja vd Starre, Arja van Wijngaarden

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 vorige vergadering

• De notulen van maart 2017 worden akkoord bevonden.

3.

Mededelingen van/voor de OR

• Op dit moment moet de OR het helaas zonder Gideon stellen ivm werkzaamheden elders.
• Mieneke gaat de OR verlaten.
• In de nieuwsbrief zal alvast een oproep komen voor nieuwe OR- en MR-leden. Misschien is
het ook een idee om aandacht aan de MR te besteden op de ontmoetingsochtenden die het
Ouderrijk organiseert.
• Bij veel kandidaten worden er verkiezingen gehouden.
• Eric zou Brian nog een paar punten doorgeven, maar dat is nog niet gebeurd. Brian zal er nog
even naar vragen.
Actie: BW

4.

Ingekomen stukken / Informatie uit nieuwsbrieven

• Operatie Regels Ruimen
Schooladministratie bezorgt leraren onnodig hoge regeldruk. Zij komen hierdoor minder
toe aan wat ze het liefst doen: lesgeven. In Operatie Regels Ruimen bekijken een aantal
scholen welke regels overbodig zijn. In een begeleidingstraject werken deze scholen
samen met een 'operatieteam' aan handvatten en oplossingen. Om alle inzichten te delen,
wordt er tijdens het project een praktische toolkit ontwikkeld. Deze toolkit bevat handige
technieken om regeldruk bespreekbaar te maken op school en tips en tricks om regeldruk
te verminderen. De toolkit komt tijdens het project stap voor stap beschikbaar via
www.leraar.nl/trending/OperatieRegelsRuimen.

5.

Formatieplan

Jeroen toont het formatieplan voor het komende schooljaar en de bijbehorende
groepsindeling. Omdat er minder instroom is in groep 1, worden groep 1 en 2 gecombineerd,
maar er moet nog een groep gecombineerd worden. Omdat de combinatie 7/8 te groot is, zal
groep 8 gecombineerd worden met groep 6. Groep 6 krijgt hiermee een boost en een andere
sociale omgeving.

6.

Mededelingen van/voor GMR

• Overleg Raad van Toezicht
Het overleg met de Raad van Toezicht is verzet naar 13 juni. Brian en Suzan zullen hierbij
aanwezig zijn.
• Invalpool Excellent Flex
Excellent Flex is geschikt als er een invaller gezocht wordt voor langere tijd. Op korte termijn
een invaller regelen is lastig via Excellent Flex. Ook zijn de kosten erg hoog. SLIM is echter
nog duurder en geeft nu geen garantie meer. Rudi onderzoekt de mogelijkheden om
personeel aan te nemen op basis van een nul-uren contract.
• Tevredenheidsonderzoek
Voor de zomervakantie worden de resultaten van het OOK Tevredenheidsonderzoek bekend
gemaakt. Voor onze school zullen deze gebaseerd zijn op slechts enkele reacties van ouders.
Jeroen wil de enquête onder het personeel en de kinderen alsnog houden.
• Protocollen
Er zijn allerlei protocollen binnen de Stichting OOK, maar deze zijn niet allemaal goed op
elkaar afgestemd. Dit wordt een afstudeerproject voor een student van Windesheim
(juridische afdeling).
• Inspectietoezicht
De inspectie heeft een aantal OOK-scholen bezocht en is positief over Stichting OOK.

7.

Mededelingen team/directie

• Werkdruk
Op dit moment zijn 2 leerkrachten van onze school al langere tijd ziek. Hier is niet één oorzaak
voor aan te wijzen, maar de hoge werkdruk door o.a. de invoering van Passend Onderwijs en
het continurooster waarbij leerkrachten geen pauze hebben, spelen zeker mee. Misschien
moeten we toch gaan werken met ouderhulp tijdens de middagpauze.
• Schoolplein 14
• Na reiniging van de tegels zijn de coatings aangebracht. Er komen ook nog 2 doelen voor
het voetbalveld. Misschien wordt later nog een houten afscheiding gemaakt, zodat de bal
niet doorrolt. Jeroen zou eigenlijk ook de tegels binnen het voetbalveld (waar geen coating
zit) willen reinigen.
• Jeroen heeft een subsidiespecialist van de gemeente gesproken. Zij gaat helpen met het
vinden van sponsors om het resterende bedrag van € 1000,— bij elkaar te krijgen. Misschien
lukt dit via het Oranjefonds, samen met de nieuwe wijkvereniging.

• Het is de bedoeling dat Schoolplein 14 nog dit schooljaar feestelijk geopend wordt. Hier
worden ook enkele prominenten voor benaderd.
• Schoolreisje groep 3 t/m 6
Het schoolreisje voor groep 3 t/m 6 is uitgesteld tot vlak na de zomervakantie omdat dit
goedkoper is. Omdat hier nogal laat toe besloten is, komt er dit schooljaar nog wel een ‘klein’
schoolreisje: groep 1 t/m 3 gaat naar de kinderboerderij voor een educatief programma en
groep 4 t/m 6 gaat naar de Ontdekhoek in Zwolle. Direct na de vakantie gaan de nieuwe
groepen 3 t/m 6 dan op de ‘grote’ schoolreis.
• Leesonderwijs
Jeroen heeft Het Meerrijk aangemeld voor ‘Bibliotheek op school’. Dit betekent dat er
klassenbibliotheken komen met een gevarieerd en eigentijds boekenaanbod. Voorwaarde is dat
1 teamlid wordt aangewezen als leescoördinator. De boeken blijven op school. Boeken uitlenen
kan alleen met hulp van vrijwilligers, misschien in een later stadium.
Er wordt ook gekeken naar verbetermogelijkheden van het voortgezet technisch lezen.
Waarschijnlijk wordt het tutor lezen afgeschaft en zal worden overgegaan op stil lezen.
• Muziekonderwijs
Jeroen heeft een masterclass Muziek gevolgd op Windesheim en heeft kennis gemaakt met een
digitale muziekmethode. Onze muziekmethode is aan vervanging toe en deze digitale
methode lijkt Jeroen een verbetering.
• PBS
• Deze week verschijnt er weer een PBS nieuwsbrief.
• Er is een nieuwe PBS-ouder: Hilde.
• Het Kidsteam heeft vanmorgen vergaderd en heeft o.a. voorstellen gedaan voor aanpassen
van de pauzetijden. Deze voorstellen worden besproken in het team. Dit schooljaar komt
het Kidsteam nog 1 keer bij elkaar.
• I.v.m. hoge kosten zullen we geen oﬃciële PBS-school worden.
• Early Bird
Op de website staat nog steeds dat wij een Early Bird-school in wording zijn. Wij gaan dit
predicaat echter niet aanvragen ivm de hoge kosten die dit meebrengt. Jeroen past dit aan op
de website.
Actie: JK
• Afscheid groep 8
Net als vorig jaar zal groep 8 weer verschillende grappige filmpjes maken. Het is wel lastig dat
Gideon niet beschikbaar is, want hij heeft dit vorig jaar samen met Eric gedaan. Vorig jaar zijn
de filmpjes alleen ’s avonds aan de ouders getoond en niet aan de andere groepen. Dit jaar zal
dit wel gebeuren.
• 40-jarig jubileum school
In 2017 bestaat onze school 40 jaar. Het is de bedoeling dat er in het najaar een reünie wordt
georganiseerd.
• Typcursus
Dit schooljaar wordt de typcursus gegeven in groep 6/7. Volgend jaar is de nieuwe groep 6 aan
de beurt. Waarschijnlijk is groep 5 net iets te jong.

• Parro
Vanaf volgend schooljaar starten we in alle groepen met Parro. Aan het begin van het
schooljaar zal ook een informatieavond georganiseerd worden over digitalisering.
• Schoolkamp groep 7/8
Als begeleiders gaan in ieder geval mee: Jeroen en Merel. Als Arja niet meegaat, kan Suzan haar
vervangen of misschien Sytske. Binnenkort krijgen de kinderen een brief mee waarin gevraagd
wordt om tenten en ouderhulp bij bagagevervoer, spelletjes in het bos, bbq.

8.

Rondvraag

• Ballonnenactie Koningsspelen
Er wordt gevraagd of dit alleen door onze school is gedaan en of er wel nagedacht is over het
milieu. Jeroen is hier via Facebook al op gewezen en er zullen geen ballonnen meer worden
opgelaten.
• Zwerfboekwedstrijd
De winnaar is bekend. Nelly zal zorgen voor een prijsje. Er zijn niet veel boeken geregistreerd.
De boeken uit de Zwerfkast worden sowieso bijna nooit geregistreerd, maar er worden wel
boeken meegenomen. Boeken van na 2000 zijn het meest gewild.

9.

Sluiting

De vergadering duurt tot 21.40 uur.

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

Locatieleider
aanwezig?

13/09/16

GMR-vergadering

n.v.t.

15/09/16

klassikale ouderavond

ja

27/09/16

MR-vergadering

15/11/16

MR-vergadering

nee

08/12/16

GMR-vergadering

n.v.t.

10/01/17

MR-vergadering

ja

07/02/17

GMR-vergadering

n.v.t.

Agendapunten:

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

Activiteitenplan 2016/2017

• Schoolbegroting voor kalenderjaar 2017

Datum:

Locatieleider
aanwezig?

28/03/17

MR-vergadering

18/04/17

GMR-vergadering

30/05/17

MR-vergadering

13/6/17

Contactavond GMRRaad van Toezicht

n.v.t.

27/06/17

GMR-vergadering

n.v.t.

04/07/17

MR-vergadering
(+ eten)

Agendapunten:

n.v.t.

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

• Groepsindeling 2017/2018

