Notulen
Medezeggenschapsraadsvergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:

maandag 10 december 2018
19.00 uur
lokaal Klaas

Aanwezig: Ronald, Elcke, Hilde, Klaas, Nathalie, Els, Linda, Marloes, Fred
Gast: Alie

1. Opening
Ronald heet iedereen van harte welkom.
Linda en Marloes beginnen even apart.
2. Agenda vaststellen
Blijft zoals gepland.
3. Notulen 23 oktober. 2018
Uitslag leerlingenenquête, afgenomen in april 2018 stuurt Els naar de MR-leden.
Gesprekkencyclus: gaat Ronald nog een keer naar kijken.
Punt 2: tekstueel aanpassen.
Visitatie bij een katholieke organisatie? >>> was prijstechnisch interessant..
Punt 8: discussie voeren met delegatie van pleinfeestcommissie. Komt terug op agenda.
4. Post/ingekomen stukken
Geen.
5. Echtscheidingsprotocol
Problemen op scholen in geval van vechtscheidingen. Er lopen in Nederland rechtzaken.
Nu moet er een brief apart mee. Moet in vervolg bij aanmelding.
Het stuk is vanuit school. Het stuk is gemaakt door Schoolmaatschappelijk werk.
Alie stuurt de uitleg bij het stuk naar de MR-leden.
Ook wanneer er geen sprake is van ouderlijk gezag, heeft de ouder wel recht op informatie.
In geval van gescheiden ouders zoveel mogelijk een gesprek voeren met beide ouders.
Wanneer er oudergesprekken plaats gaan vinden, even een stukje in het Edoornblaadje
hierover ter info.
6. Pestprotocol
Helder stuk.
Het protocol komt op de website als het is goedgekeurd.
In stroomschema eventueel bladzijden opnemen.

Anti-pest coördinator is Alie.
Handig als er op de website een link naar protocollen is.
In de onderbouw groeten de leerkrachten en de kinderen elkaar door een high five, boks,
etc.
We gebruiken vanaf nu de naam: Pestprotocol. (Tekstueel aanpassen in het protocol.)
7. GMR
-voorstel GMR na fusie
Het stukje over percentages was wat onduidelijk. Vanavond heeft de GMR een vergadering
en komt dit aan de orde.
Ons advies: geen grote GMR om efficiënt te kunnen vergaderen.
8. Eerste indruk MijnRapportFolio
-instellen klankbordgroep?
Ervaring leerkrachten: na invullen heb je niet meteen overzicht over het geheel bij elke
leerling afzonderlijk. Voor veel ouders is het rapport het blaadje met cijfers.
Het goede is dat leerlingen reflecteren.
Vanuit ouders: niet altijd even makkelijk om te lezen/begrijpen/interpreteren.
Ouders informeren wanneer er wat in het Rapportfolio wordt ingevuld.
Paul benadert mensen voor een klankbordgroep over Rapportfolio.
9. Thema-avond AC/MR evaluatie
Organisatie: dik tevreden. Gevoel, opbrengst, beleving >>> goed. Jammer dat er weinig
mensen waren.
Mensen persoonlijk aanspreken, posters, etc. om meer mensen te mobiliseren.
10. Oudervragenlijst
Wil Els dit voorjaar doen. Welke vragenlijst? Dezelfde als vorige keer, dan zijn de gegevens
te vergelijken.
12. Begroting 2019
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Papier is ook niet echt
duidelijk/handig.
13. BHV
Taak hoofd BHV moet worden overgenomen. Er moet een ontruimingsoefening worden
gehouden.
14. Rondvraag
Geen.
15. Sluiting
Ronald sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.

De volgende MR vergadering staat gepland op dinsdag 5 februari 2019.
Groet, Fred Eissing

