Notulen
Medezeggenschapsraadsvergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:

donderdag 1 februari 2018
19.00 uur
lokaal Klaas

Aanwezig: Ronald, Nathalie, Linda, Els, Marloes, Elcke, Erik, Fred
Afwezig: Klaas, Marloes
Gast: Joris Verwijmeren, Aniek van Dijk
Agenda
1.
Opening
Ronald opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2.
Notulen 20 december 2017
Na wat tekstuele aanpassingen acc.
3.
Privacy wetgeving (zie bijlage)
Aniek van Dijk aanwezig
Vanaf mei 2018 strengere wetgeving en handhaving. In hoeverre is De
Esdoorn/Stisamo hier klaar voor? Het gaat niet alleen om bv Facebook of Klasbord,
maar ook over inloggen op pc’s, het bijhouden van resultaten in oefenprogramma’s.
Bij De Esdoorn en SamSam wordt gescreend of wij aan de voorwaarden mbt privacy
voldoen. Dit gebeurt door een externe partij.
4.
GMR (zie bijlage)
Joris Verwijmeren aanwezig
Bezetting: Veel verloop bij de GMR, onder de ouders. Er kan ook nog een leerkracht
bij.
Op de Esdoorn gegadigden?
Fusie: positief advies om volgende stap te maken; er wordt nu een fusieeffectrapportage gemaakt. GMR Batavorum is wat kritischer. Effecten voor personeel
is het meest heikele punt.
Huisvesting: principe >>> groei mag niet beperkt worden door huisvesting. Niemand
is voor huisvesting in andere school. Bestuur niet en Raad van Toezicht ook niet.

Gesprekkencyclus: Stisamo heeft beleid hierop. Niet alle scholen doen dit volgens
het gemaakte beleid. Hoe is dat op De Esdoorn? >>> volgens het gemaakte beleid.
Protocol Arbobeleid: is nu goedgekeurd door de GMR. Zal binnenkort naar de
scholen komen.
5.
Post/ingekomen stukken (zie bijlage)
Klachtenregeling. De Esdoorn/Stisamo heeft een klachtenregeling.
Els kijkt dit even na.
Op de klachten over lampen groep 5 en lokaalaanpassing groep 7 is geantwoord.
6.
Evaluatie inloopavond
Weinig schriftelijke reacties over Rapportfolio, wel heel positief. Geen
opmerkingen/vragen voor MR.
Tijdstip is niet gunstig om er even rustig voor te gaan zitten en de kinderen willen
natuurlijk met de ouders de school rond.
In de bovenbouw iets minder goed bezocht.
7.
Financieel jaarverslag 2017 (zie bijlage)
Kan nog niet worden besproken, kan pas eind maart.
8.
Begroting 2018 (zie bijlage)
Grote stijging lasten uitgave prestatiebox? Els laat dit per mail weten.
Begroting ziet er goed uit.
Een aantal vragen is duidelijk beantwoord door Els (was het nou met of zonder
externe lijn?)
In de begroting een extra baat tbh van extra kleutergroep vanuit bestuur.
Aanpassing lokaal Klaas wordt ook door bestuur betaald.
9.

Stand m.b.t. huisvesting

10.

Mededelingen en rondvraag

Els: bezoek inspectie ‘didactisch handelen’. Het gaat om een steekproef.
Ronald: nav mail Menno over toiletbezoek groepen 3, 4 en 5.
11.
Afsluiting
Ronald sluit de vergadering.

De volgende vergadering van de MR vindt plaats op maandag 9 april

