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

8 maart 2016
Celal Ogurlu, Arja van Wijngaarden, Anja vd Starre
Brian Wezenberg, Nelly Pol, Mirjam Vierstra, Yvonne Soer (tot 20.30 u.)
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 12 januari 2016 worden akkoord bevonden.

3.

Mededelingen van/voor de OR

• Verkeersveiligheid
Naar aanleiding van een incident met een agressieve automobilist staat er nu regelmatig een
ouder bij de klaarovers. De OR heeft met de gemeente gesproken en de situatie moet
inderdaad veiliger. De enige mogelijkheid is een wegversmalling. Een zebra is niet mogelijk.
Voorlopig komt er eerst een bord. Idee: vragen of er een stadswacht kan worden ingezet.
Nelly vraagt: kunnen docenten voortaan verderop parkeren en niet meer voor school?
• Natuurspeelplein
Het ontwerp voor de pannakooi dat in de nieuwsbrief stond, wordt nog iets anders en wordt
binnenkort uitgevoerd.
• Ouderbijdrage
Nog niet alle ouders hebben de vrijwillige ouderbijdrage betaald (nog ± 25 kinderen) na
herhaald verzoek. Arja bespreekt met het team hoe hiermee om te gaan.
Actie: AW

4.

Ingekomen stukken

• Vinea heeft een e-mail gestuurd. Zij organiseren schoolkampen.
Informatie uit nieuwsbrieven:
• Eindadvies Platform Onderwijs 2032
Alle leerlingen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs moeten in de toekomst een
vaste basis meekrijgen van Nederlands, Engels, rekenvaardigheid, wiskunde, digitale
geletterdheid en burgerschap. Dit zogenoemde kerncurriculum omvat daarnaast kennis die

leerlingen nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen en eraan bij te dragen.
• 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. Nog dit schooljaar kunnen scholen gebruikmaken
van deze adaptieve toets voor het eindniveau Engels. Vanaf februari kunnen scholen
kennismaken met de vragen van deze Eindtoets Engels door deel te nemen aan een pre-test.
Scholen kunnen zich nu al aanmelden om deze speciale toets uit te proberen.
• Meldplicht datalekken sinds 1-1-2016
Sinds 1 januari 2016 is er een meldplicht voor datalekken. Dit betekent dat ook scholen een
melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming
Persoonsgegevens) bij b.v.een gestolen laptop of een verloren USB-stick.
• Veiligheidsmonitor
Er wordt een nieuwe ronde gehouden van de tweejaarlijkse digitale monitor sociale
veiligheid in en rond scholen. De veiligheidsmonitor 2016 is in opdracht van OCW opgesteld
door onderzoeksbureau ITS. Aanmelden voor (gratis) deelname is nog mogelijk. De
veiligheidsmonitor geeft de schoolleiding een inzicht in vragen als: Hoe veilig is deze school
in de beleving van leerlingen, personeel, schoolleiding en ouders? Welke plekken binnen en
rondom de school voelen voor hen veilig en welke niet? Worden ze gepest? Of pesten ze zelf?
Weten leerlingen bij wie ze terecht kunnen als er iets vervelends gebeurt? De afname vindt
plaats in de periode januari tot en met april 2016. Brian geeft dit door aan Jeroen.
Actie: BW

5.

Mededelingen van/voor GMR

• Er is nog geen GMR vergadering geweest; er is daarom geen nieuws van de GMR. Wel wordt
gevraagd om input voor de vergadering met de Raad van Toezicht.
• Er heeft in de krant gestaan dat de schoolgebouwen de komende 20 jaar toch in stand
gehouden worden, ondanks eerdere berichten. Brian zal bij de GMR navragen of dit juist is.
Actie: BW

6.

Mededelingen team/directie

• Dit jaar geen eindmusical. Het is tijd voor iets nieuws. Er zijn verschillende leuke ideeën.
Collega’s willen meer betrokken worden bij het afscheid van groep 8 dan vorig jaar.
• Dank zij Arja hebben we vorig jaar afgeschreven laptops gekregen van de Rabobank en dit
jaar opnieuw.
• De schooladviezen zijn voor 1 maart gegeven.

7.

Rondvraag

De typcursus wordt gegeven in groep 7/8. Er wordt gevraagd of dit vervroegd kan worden naar
groep 5/6 omdat kinderen in groep 7/8 anders al een eigen systeem ontwikkeld hebben wat ze
vervolgens weer af moeten leren, wat niet motiverend werkt.

8.

Sluiting

De vergadering duurt tot 21.00 uur. De volgende vergadering is op 19 april 2016.

Jaarplanning Het Meerrijk / OOK - schooljaar 2015-2016
Datum:
8 september 2015

Locatieleider aanwezig? Agendapunten:
klassikale ouderavond

17 september 2015 GMR-vergadering

ja
nee

29 september 2015 MR-vergadering

• Samenstelling MR
• Jaarverslag Het Meerrijk
schooljaar 2014-2015

15 oktober 2015

Contactavond GMRRaad van Toezicht

nee

8 december 2015

GMR-vergadering

nee

12 januari 2016

MR-vergadering

19 januari 2016

GMR-vergadering

nee

8 maart 2016

MR-vergadering

nee

12 april 2016

GMR-vergadering

nee

19 april 2016

MR-vergadering

21 juni 2016

MR-vergadering
(+ eten)

28 juni 2016

GMR-vergadering

• Schoolbegroting voor het
komende kalenderjaar

• Groepsindeling
• Formatieplan
nee

