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Notulen MR vergadering 19-11-2018
1. Ingekomen stukken en mededelingen.
Geen ingekomen stukken.
2. Notulen 15-10-2018 .
Via de mail al goedgekeurd.
3. Onderwerpen vanuit de directie
a. Stand van zaken op school
Begroting loopt, moet goedgekeurd worden.
Belangstellingsregistratie moet worden ingevuld voor het volgende schooljaar. Welke
verplichtingen en wensen liggen er. Aan de hand hiervan wordt de formatie
besproken. Rustig gestart.
Switch naar het in de cloud werken verloopt goed.
Studiedag Leskracht gehad en nu zijn de groepen ermee begonnen. Een hele omslag
in werken. In september en oktober modules e-learning gevolgd en met de studiedag
het eerste thema voorbereid. Elke teamvergadering komen we terug op de
ervaringen. In maart hebben we weer een gezamenlijke studiedag.
b. Toewerken naar een nieuw schoolplan
(MR heeft instemmingsrecht.)
6-11 een studiedag gehad over het schoolplan-light met de directeuren. Waar willen
we de aankomende jaren naar toe werken? Missie, visie en doelen besproken.
Interne analyse stellen we op met het team.
c. Missie ( en verwonderdag) voor diverse geledingen van de stichting op 7 november
jl.
Raad van beheer, stafleden, GMR leden, directeuren en van elke school 2
medewerkers waren aanwezig. Er werd input voor het strategisch beleidsplan
gevraagd.
Hoe ging het de afgelopen jaren, wat willen we en wat zijn onze doelen? Een
werkgroep bestaande uit een directeur, de bovenschools directeur, een GMR ouder
en GMR personeelslid zetten dit op. Het schoolplan-light is een onderdeel van
strategisch beleidsplan.
d. Gebruik ouderportaal
Ouders werden overspoeld met berichten. Kan dit geclusterd worden? Liever teveel
communiceren, dan te weinig, maar we houden hier wel zicht op.
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Er worden veel opties nog niet gebruikt. Nieuws en mededelingen zijn algemene
berichten en klassennieuws zou via berichten moeten. Dit bespreken we in het team.
Zou het voor ouders handig zijn als de agenda ingevuld kan worden? En is dit voor
het team te doen?
e. Gebruikservaring softwareprogramma leerwinst (n.a.v. vorige vergadering)
Twee collega’s van onze school en de Spigt volgen de pilot.
Dit wordt vervolgd. We zijn aan het ontdekken wat de voordelen van dit programma
kunnen zijn.
f. Stand van zaken ventilatie/airco-systeem
Er is een vast bedrag afgesproken.
Eerst zou het in de zomervakantie worden afgerond, daarna zouden ze het in de
herfstvakantie afronden. Nu zijn ze ook al een aantal weekenden aan het werk
geweest. Het heeft school niets extra’s gekost.
4.MR-punten
a. TSO, stand van zaken
Voorlopig blijft de flexibele opvang bestaan.
b. Activiteitenplan MR 2018/2019
Is rondgemaild.
Hoe ziet het ARBO jaarplan eruit? 1 x per 4 jaar is er een ARBO-onderzoek, worden
de collega’s bevraagd en kijken ze de school na. Hier volgt een plan uit. Dit plan komt
de volgende vergadering op de planning.
c. Wat is opgehaald uit studiedagen?
Leskracht is hierboven besproken. Wordt al mee gewerkt in de klassen.
Kanjertraining licentie is nodig. De twee scholen zijn geclusterd. De meeste
leerkrachten hebben nu hun licentie. Nieuwe aanvullingen worden besproken, het
wordt opgefrist.
Werken in de Cloud. Iedereen is hier mee gestart.
d. Ervaringen Time-out plek? Werkt het?
Het wordt regelmatig tijdens de teamvergadering besproken.
Prettig dat de regels op elkaar afgestemd zijn.
Het dient eigenlijk als voorinstructie en is dus preventief.
Grote time-out is gegeven, de groep uit en hierna overleg met leerkracht, directie en
ib. Ouders worden gelijk gebeld. Dit wordt genoteerd in hun dossier.
Het is een doorgaande lijn geworden.
5.Continurooster.
Jack heeft informatie opgezocht.
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Jack heeft ook een naam van iemand van het CNV die hierin thuis is.
Ook intern met de directeuren besproken.
Je mag als team besluiten dat je geen continurooster wilt invoeren, maar moet dit
wel terugkoppelen aan de MR en dit onderbouwen.
Jack verspreidt de informatie over het continurooster onder de MR leden.
Voor de volgende vergadering nemen wij als team een standpunt in over de
invoering.
We vragen de oudergeleding hier ook een standpunt over in te nemen en zullen dit
de volgende keer bespreken.
Jack neemt ook contact op met de CNV persoon

6.GMR
Anja heeft de notulen doorgegeven
Miranda moet Sonja Nootebos mailen over de MR cursus voor Nanda.
Visie en verwonderdag is besproken.
We zijn aangesloten bij een regionale vervangingspoule sinds een korte tijd.
Vervanging door vaste collega’s is nu toegestaan.
Strategisch beleidsplan moet worden opgesteld.
Ondersteunende uren vervallen bij uitval leerkrachten. Dit zijn niet alleen de uren van
Priscilla, maar ook van dubbele bezetting bij de groepen.
3-12-18 volgende GMR vergadering.

7.Rondvraag
Muziekles en blokfluitles in groep 4 wordt als zeer positief ervaren!

8. Vergadering 4-2-19
* Begroting
*ARBO plan
*Continurooster

