Notulen
Medezeggenschapsraadsvergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:

dinsdag 24 oktober 2017
19.00 uur
de lerarenkamer

Afwezig: Els, Erik.
Gast: Joris Verwijmeren, Penningmeester AC, penningmeesters
Pleinfeestcommissie.
Agenda
1.
Opening
Ronald opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2.
Notulen 18 sept. 2017
Er is positief gereageerd op het antwoord van Klaas op de ingezonden stukken.
Goedgekeurd en op de site.
3.
Post/ingekomen stukken
Brief van mevr. van Loon:
Notulen van MR-vergaderingen nog niet vindbaar.
Fred vraagt even na bij Paul.
Informatievoorziening uit klassen niet of nauwelijks op site >>> we werken nu met
Klasbord.
4.
GMR
Joris: protocollen besproken.
Lijstje doorgestuurd.
Bij een aantal staat vermeld ‘schoolniveau’. Daar moeten we nog even naar kijken.
Een keer bespreken met Els.
Samenwerking met Batavorum: Joris licht wat dingen toe.
Akkoord met fusie-effect-rapportage.

5.
Jaarplan (jaarverslag Stisamo-onderdeel Esdoorn)
Te laat binnen om te lezen. Wordt doorgestuurd en komt 6 december op de agenda.
6.
Scholingsbeleid
Dit wordt doorgeschoven, te laat binnen.
7.
Opbrengsten leerlingenvolgsysteem
Nalezen op spelfouten, interpunctie, etc.
Nathalie licht de keuze toe om in groep 1 en 2 niet te toetsen.
Kinderen worden wel gevolgd, maar geen klassikale cito-toetsen meer.
Woordenschat conclusie klopt niet bij groep 3 en groep 4. We leggen dit even voor
aan Alie.
Ten aanzien van de eindtoets en opbrengsten daarvan
Schoolscore en landelijk gemiddelde bij Lezen en Rekenen? Getallen in tabel
kloppen niet met wat erboven staat.
Eindopbrengsten op deelgebieden alleen vergeleken met IEP-afnames?
Behaalde referentieniveau’s: prima.

8.
Veiligheid en ARBO
Ingezonden brief van mevr. van Loon-Martens over luchtkwaliteit/klimaat in het lokaal
van groep 7.
De verbouwing duurt veel te lang. Ook de MR vindt dat het al lang uitgevoerd had
moeten worden. Het heeft hoge prioriteit en ook de MR dringt aan.
De voorzitter schrijft een brief hierover aan Els.
De brief gaat door naar Els en bestuur.
9.
Voorbereiding Jaarvergadering MR van 31 okt. 2017
Georganiseerd door de MR.
Opening door de MR >>> Ronald en Els
Jaarverslag presenteren >>> Klaas
AC-verslag >>> penningmeester
10.
Jaarverslag MR
Jaartallen aanpassen bovenaan stuk en in eerste zin.
Toelichting is nodig bij adviserend lidmaatschap van Linda en Marloes.
Termijnen: vz eerste termijn
Klaas: is ook tweede termijn
Klaas past de opzet tekstueel aan.
Daarna lezing over ‘Pesten’. Het is een interactieve lezing.
11.
Kascontrole AC (Ariep Yeny Wijaya aanwezig)
Kascontrole: is uitgevoerd door Erik. Complimenten voor de penningmeester!
Penningmeester geeft de presentatie die ook op de ouderavond wordt getoond.
Presentatie is duidelijk en kan goed worden toegelicht.
12.
Kascontrole Pleinfeestcommissie
Twee heren van de Pleinfeestcommissie komen op bezoek.
Is de noodzaak om de kas te controleren?
MR vindt het belangrijk als er een overzicht vanuit de Pleinfeestcommissie komt.

Komt voor de thema-avond binnen bij de MR.

13.
Mededelingen en rondvraag
Esdoorn is niet te vinden via Google. Elcke neemt contact hierover op met Paul.
Vragen over Privacybeleid op De Esdoorn. Aangeven op calamiteitenformulier is niet
voldoende.
Aangescherpte wetgeving opvragen via Els.
Op agenda van 6 december 2017.
Spelend leren
Volgende keer iemand uitnodigen uit groep 3 om iets te vertellen over spelend leren.

14.

Afsluiting

Groet, Fred Eissing
De volgende vergadering van de MR vindt plaats op woensdag 6-12- 2017

