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

4 oktober 2017
Jeroen Kolbe, Suzan van Enk
Brian Wezenberg, Nelly Pol, Mirjam Vierstra
Mirjam Vierstra
Anja vd Starre

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 juli 2017 worden akkoord bevonden.

3.

Mededelingen van/voor de OR

• Geen bijzonderheden.

4.

Ingekomen stukken / Informatie uit nieuwsbrieven

• MR Statuut
Brian heeft het aangepaste MR statuut ontvangen en geeft dit aan Jeroen op een USB-stick.
• Mail over organiseren van schoolkampen is doorgestuurd naar de OR.
• Er zijn mogelijkheden voor leerkrachten om een studiebeurs te krijgen als ze een
masteropleiding volgen.
• Nieuwe website: infowms.nl
• Met betrekking tot de schoolbegroting krijgt de MR mogelijk instemmingsrecht in plaats
van adviesrecht, wat nu nog het geval is.

5.

Schoolgids

De schoolgids wordt ieder jaar aangepast. De aangepaste versie moest voor 1/10/2017
naar de Inspectie. Jeroen heeft deze daarom zelf aangepast, maar de MR heeft er niet
naar gekeken. Voortaan moeten de volgende onderwerpen behandeld worden op de
laatste vergadering voor de zomervakantie:
- Schoolgids
- Schooljaarverslag

6.

MR Jaarverslag

De cursus is gevolgd door Anja en niet door Arja. Dit wordt aangepast in het verslag.

7. Samenstelling MR

Op de oproep voor nieuwe MR-leden zijn geen reacties gekomen, dus er zijn geen verkiezingen
gehouden. Mirjam kan nog 1 termijn aanblijven als secretaris en blijft vaste vervanger van Brian
voor de GMR.
Anja is nog steeds MR-lid en de vaste vervanger van Suzan voor de GMR. Voor Arja zou een
vervanger aangewezen moeten worden, maar alle leerkrachten zitten al aan het maximum
aantal uren. Hier moet nog een oplossing voor worden gevonden.

8.

Mededelingen team/directie

• Verminderen werkdruk
Het continurooster is belastend voor de leerkrachten. Daarom wordt er in de pauzes nu
gewerkt met een schema waarbij alle leerkrachten om beurten pleinwacht zijn.
• Reünie
Er wordt afgezien van het organiseren van een reünie i.v.m. het 40-jarig bestaan van de school.
Er is geen budget beschikbaar en het jaar is al bijna om.
• Parro
We gaan in alle groepen gebruikmaken van de app Parro. De ouders worden hierover
geïnformeerd via een nieuwsbrief. De teamleden krijgen uitleg van Jeroen. Jeroen kijkt nog na
of met beide ouders via Parro gecommuniceerd kan worden (belangrijk ivm gescheiden
ouders). Parro is ook heel geschikt om iets over een kind met alleen zijn eigen ouders te delen.
• Schooljaarverslag
Het schooljaarverslag staat op de website. Er komt nog een nieuwe versie (OOK lay-out).
• Nieuwe schoolgids
De vernieuwde schoolgids staat op de website.
• Schoolfruit
Dit jaar komen we weer in aanmerking voor gesubsidieerd schoolfruit.
• Programmeerspel
Op vrijdagmiddagen gaan de kinderen aan de slag met een programmeerspel.
• Meubilair
2 x per jaar moet gemeten worden of de kinderen de juiste tafelhoogte hebben. Dit is net
gebeurd en bijna niemand zat goed. Jeroen kijkt wat er nog beschikbaar is. Anja is dit aan het
inventariseren. Eventueel via Marktplaats meubilair aanschaﬀen. Daarna moet er in hoogte
verstelbaar meubilair komen.
• Zwerfboeken
Nelly gaat alle kinderen voor de herfstvakantie weer een zwerfboek geven. Er staan vooral veel
leuke boeken voor jongere kinderen in de zwerfboekenkast. Voor groep 6, 7 en 8 staan er vooral
oudere boeken. Het zou mooi zijn als ieder kind een oud boek van thuis meeneemt voor de
zwerfboekenkast zodat er meer keus is.
• Natuurspeelplaats
Jennifer heeft via de Weggeefhoek 4 gratis fruitbomen gekregen voor de natuurspeelplaats.
Jeroen krijgt ook nog 2 appelbomen van de provincie.
• Kookworkshops
Het valt niet mee om voldoende ouderhulp te krijgen op vrijdagmiddag voor de kookworkshops. Er heeft wel iemand naar Jeroen gemaild die misschien als stagiair bij het koken
kan komen helpen, maar dat is nog niet zeker.

9. Onderwerpen GMR
• MR cursus
Er wordt weer een MR cursus gehouden.
• Communicatieplan
Is er een communicatieplan voor communicatie met ouders?
Voor de Stichting OOK bestaat er een communicatiekalender.
Jeroen wil voor de herfstvakantie gaan werken met de app Parro.
• Inspectierapport
Hier is niet over gesproken bij de GMR.
• Tevredenheidsonderzoeken
De rapportage van Het Meerrijk staat op de website (veel kinderen en leerkrachten hebben
hem ingevuld). De uitkomsten waren over het algemeen goed, behalve motivatie en
betrokkenheid. Jammer genoeg is alle info op een hoop gegooid, dus je kunt niet zien of er
verschillen zijn tussen kinderen en leerkrachten.
• Werkdruk-enquête Engelenbergschool
Deze komt nog voor de herfstvakantie.
• Leerlingenaantal Stichting OOK
De stichting heeft de grootste groei in 4 jaar doorgemaakt en is van 907 naar 957 leerlingen
gegaan. Het Scala lift mee op de nieuwbouw. De start van Villa Nova was slecht (veel zijinstroom van ‘probleemgevallen’.

9.

Sluiting

De vergadering duurt tot 21.00 uur.

Vergaderschema 2017/2018
Datum:

Locatieleider
aanwezig?

3/10/17

GMR-vergadering

n.v.t.

4/10/17

MR-vergadering

ja

14/12/17

GMR-vergadering

n.v.t.

9/1/18

MR-vergadering

14/2/18

GMR-vergadering

20/2/18

MR-vergadering

5/4/18

GMR-vergadering

10/4/18

MR-vergadering

22/5/18

Contactavond GMRRaad van Toezicht

n.v.t.

19/6/18

GMR-vergadering

n.v.t.

3/7/18

MR-vergadering
(+ eten)

Agendapunten:

- MR Jaarverslag

- Schoolbegroting voor kalenderjaar 2018
n.v.t.

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

- Schoolgids
- Schooljaarverslag
- Groepsindeling 2018/2019

