Notulen MR vergadering 17 mei 2018
Datum
Aanwezig MR leden

15 Maart 2018
Gert Gillissen GG, Patty van der Putte PP , Erik Kulderij EK,
Martin Langeslag ML, Roelina Hania RH, Suzanne Wolthuis
SW, Marjolein Oldersom MO, Arthur Tebbe AT, Patricia
Greeber
Ouder: Ibtisame Elkouaa IE

Volgende Vergadering

Afwezig: Mehtap Yazir MY
21 juni 2018

Agendapunten Vergadering (19.30)
• Notulen vorige vergadering goedgekeurd
• Restitutie overblijfgelden is nog in onderzoek door Emiel en komt de volgende vergadering terug.
de werking van de app
o sommige zaken werken niet:
geen notificatie van berichten (ook niet van pushberichten)
soms zie je dat er een pushbericht is , maar kun je hem niet openen
bijlagen (bijv activiteiten boekje) kun je niet openen
Tip: voor de werking van de app en de hulp bij ICTer Tom aankloppen .

Formatieplan
▪
▪
o

Is OK bevonden door de MR en zijn ondertekend door voorzitter MR GG
We starten met 14 groepen

Werkdrukverminderingsgelden
De werkdrukverminderingsgelden zijn nu gekoppeld aan de formatie.
Geld krijgen we 4 jaar lang
Zie ook het stuk over de werkdrukverminderingsgelden
We willen bijv. een leerkracht inzetten die boven de sterkte is om:
- Groepsleerkracht kan vervangen wanneer zij bijv. bezig moeten zijn met een kind met een
arrangement of gesprek over arrangementen

Procedure intern begeleider
o Er zijn heel veel reacties geweest maar de meesten waren geen ervaren onderwijskrachten. Voor de echt
goede kandidaten moet je snel reageren.
o Er wordt nu intern naar een oplossing gezocht worden.
o Met Mirjam zal hierover nog een gesprek worden gevoerd met MO, om eens te kijken wat de mogelijkheden
zijn.
Over alle zaken rond formatie, personeel, invulling kalender met studiedagen en vakanties volgt op 22 juni een besluit
vakantie-/studiedagen voorstel van Suzanne en Patty
▪ Er komt nog een verplichte studiedag, die komt op de woensdag, de vraag is nog welke, dit hangt af
van het bestuur.
▪ op 4 of 5 juni valt het Suikerfeest ipv op 12 juni. De ingeplande vrije dagen van di 11 juni en wo van 12
juni vervalt dan en die vrije dag wordt dan 4 of 5 juni
▪ Deel mee in de studiegids voor volgend schooljaar dat de studiedagen gespreid gaan vallen over de
weekdagen heen gedurende het schooljaar ipv voorheen dat dit op vaste dagen was.
▪ Martin bekijkt het plan nog in detail en rekent het nog na. Iedereen wordt daarna definitief op de
hoogte gesteld
AVG (informatiebeveiliging en privacy Westelijke Tuinsteden)
▪ Er moet gekeken worden waar welke privacyverklaringen geplaatst moeten worden.

1

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hoe staan de scholen er nu voor tav de AVG? MO neemt deze vraag mee in de GMR van volgende
week.
Er is een uitgebreide handreiking van het bestuur gekomen
Er zijn al praktische zaken die we nu al binnen school doen
AT weet er meer over vanuit zijn huidige werk. Hij zal met ons meekijken en ons ondersteunen.
We moeten Parnassys en Horeb goed onder de loep nemen
We denken dat er een commissie (ouders en personeel)gevormd kan worden om een en ander te
monitoren
Er is altijd al een privacy protocol geweest voor overdracht naar VO of andere PO school

Geen deelname fietsexamen
•
Jaren wel gedaan: maar er is veel ten nadele veranderd.
•
De nieuwe stijl is wel geprobeerd, er is overleg geweest met de leiders van dit fietsexamen
o De locatie was ver weg, lastig met in te plannen.
o Er moesten een aantal ouders geleverd worden voor de hele dag en ook voor andere scholen. Dat is de nieuwe
regeling. De VR had 1 ouder geleverd die geen koffie geen thee geen toilet had terwijl andere scholen
helemaal geen ouders hadden geleverd. Bij navraag werd er door de organisatie narrig gereageerd. De VR
heeft daarop besloten het hierbij te laten. Voorheen was alles goed georganiseerd maar wegens bezuinigingen
is het aanbod sterk in kwaliteit afgenomen met name dus op het gebied van personele ondersteuning. De
organisatie is meer afhankelijk van de werkdruk.
Vanuit bovenstaand punt hebben we het ook over ouderparticipatie
- Hoe krijgen we ouders mee in het meedoen met activiteiten?
- Veel activiteiten kunnen niet doorgaan zonder hulp van ouders
- Wat werkt mee? (denken we)
Goede werking van de hulpouder app
Directe benadering door de (onderbouw) leerkracht
Alvast werven op de informatie avonden
Een strakke planning zo vroeg mogelijk zodat ouders iets kunnen regelen voor bijv het werk.
Ouders geven een dag in de week op wanner ze meestal kunnen helpen
Dit punt laten we vaker op de agenda verschijnen
•

Mededelingen, actiepunten en overige losse punten
o Uit de school/stwt:
• Bij aanmelding krijgen de ouders een document 'Welkom op onze school' met een aantal
afspraken. EK neemt dit op zich of dit ook nog op een wat leukere manier dmv vormgeving
gepresenteerd kan worden. De titel van het document kan wellicht wat officiëler.
• Kinderen rond het Staelmanplein, Belgieplein en Sierplein voelen zich al geruime tijd niet veilig en
de kinderen voelen zich niet gesteund door politie en jeugdwerkers. MO is daarmee samen met
Kathy mee bezig om te kijken wat de VR daarin kan doen.
o

Uit de GMR:
• Zie documentatie van Marjolein en MO vult dit hier nog aan.
•

o

Uit de OR:
•

Is er nog tekort aan ouders?

▪

Nieuwe kandidaten voor de MR en OR
o GG gaat een oproep doen voor in de app

•

Selectie uit vaste punten Vergaderoverzicht:
Juni
o
o
o
o

inventarisatie informatie en scholingsbehoefte
activiteitenplan MR komend schooljaar
notulen + agenda GMR vergadering
vaststellen schoolgids
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o
o
o
o
o
o
o
o

•

jaarverslag inclusief jaarrekening
evaluatie voortgang meerjarig beleidsplan
definitieve vaststelling taakbeleid
nascholingsplan komend schooljaar
evaluatie taakverdeling en taakbelasting afgelopen schooljaar
informatie + discussie over jaarverslag BG (vóór 1 juli)
Evaluatie MR-jaar
Vooruitbliknieuwschooljaar

Rondvraag 21.30

•

•

Notities:
o Ibtisame Elkouaa (geïnteresseerde ouder) vraagt of ze de stukken van de vergadering kan ontvangen:
ibtisame@gmail.com

•

Vergaderdata MR 2018
o 21jun18 GG kan dan niet ML zal voorzitter zijn.
o GG doet voorstel voor in volgend schooljaar voor een MR etentje, Charlotte Degenkamp, Sonja Koeman en
Barbara Stuij hiervoor uitnodigen. Bijvoorbeeld tijdens de musicalvoorstelling van de achtste groepers.

Voor de volgende vergadering:
o Het concept schoolgids. Dit gaat naar de MR van juni, volgende vergadering.
o Hulpouders hoe kun je die motiveren en benaderen?
o Procedure intern begeleider
o Terugkoppeling op document ‘welkom op school’

Notulen
Arthur Tebbe/Marjolein Oldersom
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