Notulen
Medezeggenschapsraadsvergadering
Datum:
donderdag 28 juni 2018
Tijd:
19.00 uur
Plaats:
lokaal Klaas
,
Aanwezig: Ronald, Hilde, Elcke, Erik, Marloes, Klaas, Nathalie, Linda, Els, Fred
Afwezig:
Gast: Joris Verwijmeren, Elles van Swinderen
1.
Opening
Ronald opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2.
Acc.

Notulen 15-5-2018

3.

Post/ingekomen stukken
o.a. stuk uit info MR
Nog een keer terugkomen op het ingezonden stuk van Klaas, als de begroting weer aan de orde
is.
AC >>> schoolfoto’s. Heeft de AC op zich genomen, omdat zij bang was dat het anders afgeschaft
zou worden.
AC wil organisatie weer in handen van school geven.
Leerkrachten: kost vrij veel tijd en geeft veel onrust, fotograaf was star. Er is nagedacht over
alleen individuele foto’s en groepsfoto’s. Gezinsfoto evt. na schooltijd.
Volgend jaar gaan we proberen om de individuele foto’s en groepsfoto’s op één dag te maken en
om de gezinsfoto’s buiten de schooluren om te laten maken. Volgend jaar evalueren we of het
voor het team minder onrustig is. SLB doet niet meer mee >>> andere fotograaf met meer feeling
voor doelgroep.
4.
MR verkiezingen
Verslag heeft al in Esdoornblaadje gestaan.
-verslag verkiezingen
Alles goed verlopen, 71 geldige stemmen uitgebracht. In de middag is er niet gestemd.
-welkom Hilde/afscheid Erik
Klaas heet de nieuw gekozen, Hilde, en herkozen leden, Elcke, welkom.
Klaas bedankt Erik voor zijn bijdrage in de MR. Cadeautjes worden overhandigd.
Klaas voegt Hilde toe aan de groepsapp.
-taakverdeling MR leden
Voorzitter: Ronald.
Secretaris: Klaas.

Notulant: Fred
5.

GMR
-eindrapportage besturenfusie met bijlagen
FER opgesteld >>> moet naar ministerie van onderwijs.
GMR vindt communicatie naar personeel slecht. GMR ook slecht geïnformeerd.
Soms een verkeerde afweging achtergrondstuk vs mondelinge toelichting
Er wordt te gemakkelijk voor een beleidsplan gekozen, zonder inzage wat er in staat.
Samenstelling bestuurskantoor goedkoper/efficiënter?: er worden wel twee nieuwe functionarissen
aangesteld.
Er is al een werkverdeling gemaakt, terwijl er nog naar capaciteiten van die mensen wordt
gekeken.
Samenstelling Raad van Toezicht. Voorstel GMR >>> twee om twee en een nieuw te benoemen
lid, vanuit ouders.
Informatieronde wordt gepland heel snel na de zomer, in september.
Notulen GMR-vergadering zien er gedegen uit, echter nog niet iedereen heeft ze gelezen.

–

-opstellen van vragen voor Joris/GMR
Vragen/opmerkingen hierover per mail naar GMR. Personeelsgeleding MR bespreekt de notulen
van de GMR nog een keer. Ook worden de stukken naar de overige teamleden gestuurd.
6.
Privacywetgeving
Er is een functionaris binnen Stisamo/Batavorum. Els heeft een formulier waarop ouders
toestemming kunnen verlenen of niet voor een aantal media.
De MR vindt het ook prima dat het team het voornemen heeft te stoppen met Facebook.
7.
Professioneel statuut
Els zou navragen hoe daar binnen Stisamo mee omgegaan wordt. Nog niet behandeld, dit komt
volgend jaar terug.
8.

Jaarkalender
-voorstel voor MR verg. komend schooljaar
We lopen de data van de vergaderingen even door, Els past data aan op de kalender..
Vrije vrijdagen voor groepen 1 t/m 4 komt weer vaker terug. Het team heeft dan meer
studiedagen.
Ouderhulp bij overblijven >>> vrijwilligersvergoeding eruit halen. In Esdoornblaadje wel een
melding doen.
IPC >>> tekst op site ontbreekt helemaal.
Noodscenario vervanging bij afwezigheid leerkracht >>> ‘adviseren’ moet worden ‘vragen’.
Pestprotocol, ‘deze’ ipv ‘dit’.
Extra verlof >>> tekst wordt door Els aangepast.
Els stuurt de kalender in de week voordat het schooljaar weer begint per mail naar de ouders.
-Schoolgids aanpassingen
Schoolgids op de site.
Groepsgids: voor kleuters fijn, ook voor groep 3 en 4. We versturen de gids toch allemaal per mail.
9.
Leerlingen enquête
Schuift op naar volgende vergadering.
10.

Evaluatie jaarplannen
-AfL
-Mijn Rapport Folio
-Leerlingenzorg

-Spelend leren
Schuift op naar de volgende vergadering.
11.
thema avond MR
Onderwerp wordt … Samenwerking Esdoorn/speciaal onderwijs SLB-groep
12.
Plan van aanpak werkdruk
Stukken zijn doorgestuurd, geen reactie op gehad. Aangenomen!
13.
Mededelingen/rondvraag
Linda: vakleerkracht voor drama/muziek.
Elcke: leuke ouderbedankavond.
Els: op openbare scholen hebben ouders ook recht op godsdienstlessen. Formele tekst komt in de
schoolgids.
14.
Sluiting
Ronald sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de prettige samenwerking dit schooljaar.
Groet, Fred

De volgende vergadering van de MR vindt plaats op 10 sept. 2018

