Notulen MR vergadering 16 maart 2017
Aanwezig teamleden:
Erik Kulderij (EK), Suzanne Wolthuis (SW), Mehtap Yazir (MY), Martin Langeslag (ML), Roelina Hania (RH),
Marjolein Oldersom (MO).
Aanwezig ouders:
Patty van der Putte (PP), Arthur Tebbe (AT), Gert Gillissen (GG),
Belangstellende ouders:
Afwezig:
Charlotte Degenkamp (CD), Barbara Stuij (BS), Sonja Koeman (SK), Patricia Greeber-Gerritsen (PG),

Agendapunten Vergadering (19.30)
●

Stukje Vlaamse Post

GG

●

Notulen vorige vergadering goedkeuren

OK

●
HHR en het medezeggenschaps regelement van de onderwijsgeschillen worden naast elkaar gelegd
om te bepalen of er wijzigingen moeten komen op het HHR. (EK en MO)
o Er zijn geen tegenstrijdigheden en er zijn geen wijzigingen nodig. Het huishoudelijk
regelement is OK. GG zal dit in stukje voor Vlaamse Post verwerken.
●
Er is elk jaar een budget voor de MR. Hier wordt niets/weinig mee gedaan. Hoeveel is dit budget en
hoe kan dit worden verdeeld (SW en RH)
o Het is handig om te weten wanneer precies het jaar hiervoor loopt. Dit punt komt volgende
MR vergadering weer op de agenda.
● Gezonde traktaties op school
o Wat is nu beleid daarin, we zien op Facebook ook wel eens zoete traktaties. Proberen een beetje
op te letten dat voor de foto’s in de Vlaamse Post en Facebook wat meer de gezonde foto’s
komen.
●

De algemene ouderavond die onlangs 9 maart is gehouden met workshops
o De opkomst viel wat tegen. De mensen die wel geweest zijn waren enthousiast ca. 35
mensen. We weten niet waar de wat lage opkomst aan kan liggen. Is het de communicatie,
was het aanbod te groot, was deelname te vrijblijvend. Dit bij communicatie behandelen.

● Communicatie op de Vlaamse Reus (MO/SK status?)
o Schoolpraat is er als app en als website en deze tool is gekozen in overleg met de GMR. De privacy is
met Schoolpraat goed gewaarborgd. Er komt een bijeenkomst met alle leerkrachten om
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leerkrachten te instrueren. Daarna wordt dit verder in de Vlaamse Reus getest en na de
schoolvakantie wordt dit verplicht ingevoerd. Dit gaat de klassen facebook sites vervangen. Ouders
kunnen via hun smartphone deelnemen aan deze communicatie. Daarnaast is er een dynamische
koppeling met de huidige website waar de laatste nieuwtjes, agendapunten en foto’s gedeeld
worden.
o Er komt dus een opzet via welk communicatiemiddel wat gecommuniceerd wordt.
o Evt. voor de website abonneren op de schoolagenda digitaal. Actie ML: neemt dit met Tom op.
o Facebook. Komt er nog concreet beleid t.a.v. Facebookpagina’s vanuit de Vlaamse Reus en/of de
stichting. Ja op het moment dat de nieuwe Schoolpraat app wordt ingevoerd wordt het beleid van
de VR t.a.v. social media gebruik gecommuniceerd. Ouders moeten bijvoorbeeld nadrukkelijk
toestemming geven voor het gebruik van foto’s van hun kind.
●

Tussentijdse update klassenindelingen en formatie.
o Volgende MR wordt dit meegedeeld

● Leeruniek (MY status?)
o Een fantastisch systeem dat leerling- en groepstatistieken toont op basis van Parnassus.
Heel fijn voor de leerkrachten om mee te werken. Tevens een mooie tool om in de 10
minuten gesprekken met de ouders te gebruiken op kind niveau
● Privacybeleid regelement
o Dit is al door de GMR goedgekeurd
●

●

●

Mededelingen, actiepunten en overige losse punten
o Uit de school/stwt:
o Uit de GMR: Geen nieuws
o Uit de OR: De OR loopt een beetje leeg, voorstel dat leerkrachten ouders gaan benaderen
Selectie uit vaste punten Vergaderoverzicht
o Maart
o Informatie over vakantierooster, volgende vergadering hierover meer
▪ Er zijn 10,7 vakantieweken
▪ Wanneer wordt nou de meivakantie gedaan in 2018, 2 weken achterelkaar of twee
losse weken met wat meer spreiding als in 2017. Gevraagd aan Mijlpaal en
Zevensprong om deze vakanties gelijk te trekken. Voorkeur is om de vakanties wat te
spreiden.
▪ ML mailt voorstellen voor de studiedagen 2017/2018 aan groepje met SK, RH en SW
o Zorgplan, Volgende vergadering hierover meer

Rondvraag 21.30
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Agenda voor volgende MR:
o Er is elk jaar een budget voor de MR. Hier wordt weinig mee gedaan. Hoeveel is dit budget en hoe kan
dit worden verdeeld (SW en RH)
o Sociaal jaarverslag (ontvangen van ML? Gelezen en opmerkingen?).
o Informatie over vakantierooster
o Zorgplan

Data Vergadering MR:
6 oktober, 17 november, 26 januari, 16 maart, 11 mei, 29 juni.
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