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

9 januari 2018
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 oktober 2017 worden akkoord bevonden.

3.

Mededelingen van/voor de OR

• Eric van IJmeren is niet langer OR-lid, maar is nu vaste hulpouder bij de kookworkshops op
vrijdagmiddag.
• Nieuw OR-lid: Anouk Hölzken

4.

Ingekomen stukken / Informatie uit nieuwsbrieven

• Eindtoets groep 8:
Volgens het nieuwe regeerakkoord wordt de eindtoets voor groep 8 misschien toch weer
eerder in het jaar afgenomen of het advies van de leerkracht moet later worden gegeven.
• Nieuwe voorschriften schoolplan:
Er komen nieuwe voorschriften voor het schoolplan voor het komende schooljaar (bron:
Themabrief 6 VOO)
• Privacyreglement:
Het privacyreglement is up-to-date, maar Jeroen gaat het toch op enkele punten aanvullen
(o.a. gebruik van smartphones). Dit wordt besproken in de volgende vergadering.
• Klachtenregeling:
Een rechtenstudent (HBO-opleiding) is bezig met de bestaande protocollen binnen Stichting
OOK. Ook de klachtenregeling valt hieronder.
• Vergroten ouderbetrokkenheid:
Idee: aan het begin van het schooljaar een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Tijdens
de omgekeerde oudergesprekken op Het Meerrijk zou de leerkracht ook aan de ouder kunnen
vragen: ‘Wat zou jij kunnen doen voor school?’

5. Samenstelling MR

Brian stelt zich niet herkiesbaar. Zijn termijn loopt af in september 2018. Er zal weer in het
maandnieuws vermeld worden dat er een nieuw MR-lid gezocht wordt, maar het werkt
waarschijnlijk beter om ouders actief te benaderen.
Anja blijft MR-lid. Voor Arja zou een opvolger aangewezen moeten worden, maar eigenlijk zijn
er geen uren beschikbaar.

6.

Schoolbegroting

De schoolbegroting is voor de vergadering aan alle MR-leden gemaild. Er zijn geen vragen
over.

7. Onderwerpen GMR
• De laatste vergadering was met de Raad van Toezicht. Dit was een beetje onwennig en
hopelijk gaat dit een volgende keer wat gestructureerder.
• Er is nog geen vragenlijst gekomen van de Engelenbergschool over werkdruk. Brian
informeert de voorzitter van de GMR hierover.

Actie: BW

• Er zijn steeds minder leerkrachten met een lesbevoegdheid voor bewegingsonderwijs. Rudi
gaat kijken wat hij hieraan kan doen. Eigenlijk mogen leerkrachten zonder deze bevoegdheid
ook geen balspellessen geven in een gymlokaal (buiten mag dit wel).
• Er is een stagiaire bezig met de protocollen ‘ Beleidsplan sociale veiligheid’ en
‘Onderwijsondersteuning zieke leerling’.
• Stichting OOK heeft de salarissen van de stakende leerkrachten gewoon doorbetaald.

8.

Mededelingen team/directie

Nieuw lokaal groep 2:
Voorafgaand aan de vergadering zijn per mail vragen gesteld over de situering van groep 2 in
het nieuwe lokaal aan de voorzijde. Hier zitten een aantal nadelen aan en zou het niet beter
zijn om groep 5 naar dat lokaal te verhuizen? De genoemde punten zijn allemaal meegenomen
in de besluitvorming en tot de zomervakantie blijft de indeling zoals deze nu is.
Volgend schooljaar beginnen we waarschijnlijk weer met een combinatiegroep 1/2. Dan zal het
lokaal waar nu groep 5 zit (eigenlijk het groep 2 lokaal) worden vrijgehouden, zodat bij een
eventuele splitsing groep 2 hier naartoe kan.
Speelpleinen:
• Het Natuurspeelplein is voor groep 1, 2 en 3, maar groep 3 heeft iets andere tijden en speelt
ook op de andere pleinen.
• Er liggen dagelijks ballen in de sloot. Jeroen bestelt een ‘ballenschepper’ zodat deze er
makkelijker uitgehaald kunnen worden. Er zullen twee kinderen van groep 8 worden
aangewezen die er verantwoordelijk voor zijn.
• Er wordt een regel ingesteld dat kinderen van groep 3/6 alleen op de harde delen van het
schoolplein mogen spelen, en achter het hek moeten blijven (dus niet bij de sloot).
Parro:
• Nu is het alleen mogelijk om klassikale berichtjes te sturen, maar straks kunnen leerkrachten
ook berichtjes naar individuele ouders sturen.
• De leerkrachten kunnen zien welke ouders de berichtjes gelezen hebben.

• Ouders kunnen elkaar onderling geen berichtjes sturen. Parro biedt deze mogelijkheid wel,
maar het team heeft ervoor gekozen om deze optie voorlopig niet aan te zetten.
Website:
Nieuws wordt nu met ouders gedeeld via Parro. De website wordt meer statisch omdat deze
lastig bij te werken is voor leerkrachten.
Selectie belangrijkste protocollen:
Alle bestaande protocollen liggen bij Jeroen ter inzage. Ze staan ook allemaal op de OOK drive
dus alle leerkrachten kunnen ze opzoeken. Jeroen zal een selectie maken van de belangrijkste
protocollen die alle leerkrachten moeten kennen.
Actie: JK
Zwerfboekenkast:
Er worden regelmatig boeken meegenomen, dus de Zwerfboekenkast blijft.

9.

Rondvraag

Combinatie 6/8:
Er wordt gevraagd hoe de combinatie groep 6/8 bevalt. Zowel groep 6-leerlingen als groep-8
leerlingen klagen thuis over de combinatie. Toen deze combinatie vorig jaar werd
aangekondigd, werd gezegd dat er in het verleden goede ervaringen zijn opgedaan met de
combinatie 6/8 en dat verwacht werd dat groep 6 zich op zou trekken aan groep 8, maar tot nu
toe zijn deze verwachtingen niet uitgekomen.
Groep 8 vindt groep 6 erg kinderachtig en groep 6 wordt erg onzeker van groep 8. Dit merken
ouders b.v. doordat kinderen van groep 6 bij bijzonderheden zoals een boekbespreking bang
zijn om te worden uitgelachen door groep 8.
Groep 8 heeft vaak het gevoel dat leuke dingen (zoals gym) verpest worden door groep 6
omdat kinderen van groep 6 zo snel huilen.
Er is niet direct een pasklare oplossing voor de problemen, maar er zal wel met de kinderen
gepraat worden, zodat er hopelijk wat meer begrip voor elkaar ontstaat.

10. Sluiting
De vergadering duurt tot 21.30 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.
- Privacyreglement
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

