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Notulen MR vergadering 21-11-2016
1. Ingekomen stukken en mededelingen:
- mail VOO – themabrief activiteitenplan
-cursus MR: Angeline en Wendy gaan er heen.(locatie Basisschool “de Hussel” in
Grootebroek.) Inmiddels weten we dat de cursus zeer informatief en goed verzorgd was.
-OV en MR: meer contact: Anja gaat de eerstkomende keer naar de vergadering van de
OV.
2. Notulen 26-09-2016: de notulen zijn goedgekeurd en staan inmiddels op de website.
3. Onderwerpen vanuit de directie:
Jack deelt de stukken hiervoor uit en licht de stukken toe.
a. Begroting 2017 : het concept wordt doorgenomen. De verhouding kosten-baten zijn
aardig in verhouding. Het resultaat is positief. De begroting van de Pancratius is
onderdeel van de totale stichtingsbegroting en wordt beoordeeld door de GMR
( instemming).
b. Plan van aanpak n.a.v. RI&E: Er is een arbocoördinator langs geweest op school. Naar
aanleiding van dit bezoek is een rapport opgesteld waaruit een plan van aanpak is
voortgevloeid. Het plan van aanpak is besproken.
c. Resultaat tevredenheidspeilingen:
Ouders ,kinderen( vanaf groep 5) en leerkrachten hebben deelgenomen aan de
tevredenheidspeilingen. Jack deelt de uitkomsten uit aan de MR-leden. Volgende
keer worden de uitkomsten van de peilingen nogmaals besproken. Alle MR-leden
lezen dit document thuis door als voorbereiding op de volgende vergadering.
d. Verslag studiedag 14 november:
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Jack doet verslag: De Spigt en de Pancratius hebben de studiedag met elkaar
bijgewoond op de Pancratius. Beide scholen hebben een presentatie gehouden over
de bevindingen van de bezoeken op de scholen in Tricht en Groesbeek, m.b.t. Slimfit.
(onderwijs anders organiseren) De groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8 hebben
gekeken welke stapjes er genomen kunnen worden in de eigen schoolsituatie. In
januari komt hierop een vervolg. Voor de collega’s van de groepen 3 t/m 8 hebben
Priscilla en Dorien een voorbeeldles laten zien (film) van het directe
instructiemodel(DIM) in hun klas. De collega’s van de groepen ½ hebben zich bezig
gehouden met het leerlingvolgsysteem en beredeneerd aanbod en met het aanbod
van materialen voor de A+ kinderen.(kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.)We
hebben geleerd van elkaar en met elkaar. Het was een geslaagde dag.
e. Meerjaren-formatieplan – stand van zaken:
-dit komt in maart aan de orde.
f. Vertrouwenspersoon/klachtenregeling – informatie:
-Miranda heeft regelmatig scholing. De kinderen weten dat Miranda de
vertrouwenspersoon is bij ons op school. 2 keer per jaar gaat Miranda in gesprek met
de kinderen. (dit gesprek is op niveau)
-We hebben een pestprotocol. Afgelopen jaar zijn er geen klachten geweest.
4. MR-punten:
a. Jaarplan 2016-2017 : dit is besproken.
b. Continurooster: Drie jaar geleden is er een enquête gehouden onder ouders en
personeel, waarbij een grote meerderheid voor behoud van het huidige rooster was.
Aangezien deze enquête recent gehouden is, hebben we besloten het onderwerp
continurooster voor dit moment te laten rusten.

5. Verslag GMR 13 oktober: Anja is er heen geweest. De GMR is nog niet helemaal op volle
bezetting. De invalpoule en muziekonderwijs op scholen is besproken. Er is een nieuwe
arbodienst gekozen. Er is gesproken over de situatie in Westwoud: 2 scholen gaan
samenwerken. Er is hierover een document opgesteld.
(volgende GMR vergadering is op 12 december)
6. Rondvraag:
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-Anja vraagt of het team al bezig geweest is met het nieuwe rapport. Ja, we zijn hiermee
bezig. De lay-out wordt verbeterd zodat het rapport er overzichtelijker uit zal komen te
zien. Er worden grafieken toegevoegd aan het rapport. Het streven is om in februari het
aangepaste rapport mee te geven.
-Anja vraagt over het tijdstip van het bezoek van de inspectie: waarschijnlijk zal de
inspectie in het najaar 2017 de school komen bezoeken. In maart komt er een audit.
(hier zullen zonodig aanbevelingen gedaan worden ter voorbereiding op het bezoek van
de inspectie.)
De volgende MR vergadering is op 27 februari 2017.

