Notulen MR-vergadering 31-01-2017
Voorzitter :
Notulist:
Aanwezig:

Judith Vermeulen
Judith van Otterdijk
Esther Jaspers
Helma Adriaans
Alda Berkers (GMR)

Leesmateriaal:
 Verslag GMR-vergadering 14-07-2016 (doorgestuurd op 9-1-2017)
 Verslag GMR-vergadering 20-10-2016 (doorgestuurd op 9-1-2017)
 Notulen MR-vergadering 22-11-2016 (doorgestuurd op 22-11-2016)
 Notulen OR-vergadering 7-12-2016
 Adressenlijst OR
 Actielijst OR-vergadering 7-12-2016
 Notulen teamvergadering 8-12-2016
 Notulen kinderraad 8-12-2016
 Notulen teamvergadering 10-01-2017
 Vakantierooster 2017-2018
 Notulen teamvergadering 26-01-2017
 Uitnodiging OPR informatiebijeenkomst 9 februari (doorgestuurd op 16-1-2017)
 Uitnodiging MR cursus 20 maart 2017 (doorgestuurd op 13-1-2017)
Vergaderpunten:
1. Schoolse zaken
 Adviesgesprekken afgerond:
Soepel verlopen. Er was meteen overeenstemming met de ouders en de kinderen.
Veel VMBO en Havo-VWO
 Taalplan
Steffie is als coördinator in opleiding. Ze is samen met het team een taalplan aan het
maken. Van hieruit komen er aanpassingen in het programma. De stelopdrachten uit
de methode worden vervangen door opdrachten vanuit een thema. Mer
betrokkenheid en meer vnuit eigen belevingswereld
 Cito voor groep 2 alleen nog E2. Omdat er vraagtekens gesteld werden bij nut van
toetsen bij zeer jonge kinderen. De E2 toets wordt wel meegenomen.
 Begroting:
5,2 aan onderwijspersoneel behouden. Nu is het 5,3.
Toon neemt afscheid. Die heeft werkfactor van 0,5. Dan komt er dus een vacature
voor 0,5
Werktijdfactor Sraar: Sraar heeft zelf aangegeven een stuk kwaliteitszorg op zich te
nemen binnen het bestuur. Hij gaat dan voor 0,3 werken voor kindcentrum en 0,2
bovenschools.
Deze uren zitten al verrekend in de 5,2 die begroot zijn.



Samenwerking met PSZ en BSO verloopt goed. Zijn bezig met teambuilding. Zo zijn ze
samen naar de NOT geweest.

Vragen vanuit oudergeleding:
 Onze info is dat adjunct-directeur mag geen zitting in de MR. De school is hier niet
van op de hoogte.
In het team wordt dit mee terug genomen. Het advies van ouders is om wel een
ander lid van het team deel te laten nemen in de MR.
 Continuerooster? Komt volgende week op teamvergadering
15 min eten met kinderen in de klas. Dan is de vraag of er buiten spelen is voor 15 of
30 minuten. Toezicht wordt geprobeerd zoveel mogelijk zelf op te vangen.
2. Notulen vorige vergadering
Notulen moeten na de vergadering doorgestuurd worden naar het team. Na goedkeuring
mogen ze op de site komen te staan.
Ook het regelement van de MR moet op de site komen te staan.
3. Leesmateriaal bespreken
Ouderraad:
 Wordt er ook gekeken voor de bovenbouw voor een ander schoolreisje? Zie de
notulen kinderraad.
Teamvergadering:
 Graag aangeven wie bij de vergadering aanwezig is geweest
 Handschriftbegeleiding: iemand geweest om te kijken. Veel leerlingen schrijven
krampachtig, maar wel goed leesbaar. Sommige kinderen krijgen weer eventjes
hulplijntjes, om te kijken of dit helpt. Groep 7-8 is aan de late kant….
Er ligt nu een vraag om een offerte te maken om te kijken wat de hulp kost. Er wordt
dan gekeken in de begroting of dit gaat passen.
 Zonde dat de het stuk communicatie met ouders niet gebruikt wordt. In Elsendorp
wordt het volledig gebruikt, mocht je informatie willen.
Kinderraad
Er komen goede ideeën uit de kinderraad.
GMR
Verslagen worden laat geleverd. Nu lezen we het concept-verslag van 14 juli 2016
Verslag 14 juli:
Regelement van MR staat niet op de site van Zicht.
Verslag 20 oktober
Geen opmerkingen
Alda vertelt waar zij mee bezig zijn in de GMR.
 Vanuit GMR worden kanttekeningen geplaatst in samenwerking met Fides.
Functiewaardering en profielschets moeten opnieuw gemaakt worden. nu zit er
niemand bij van het personeel. De GMR is hier vooral mee bezig.
 MR en GMR regelementen komen aan bod.
 Materialen en onderhoud worden besproken.



Woensdag 22 maart is er een avond vanuit de GMR over de NJT. Dit is interessant
voor de leerkrachten. Uitnodiging volgt nog.
GMR zoekt nieuwe leden voor de oudergeleding. Esther is aan het afbouwen, Judith aan het
opbouwen.
Vakantierooster
Gezien
Uitnodiging OPR
Niemand gaat hier heen.
Basiscursus MR
Deze keer niemand. Volgende keer misschien
4. Rondvraag
 Het is het fijnste om al de stukken in 1 keer te ontvangen voor de vergadering.
 Vervanging bij ziekte:
Jan-feb-maart is de regeling soepeler geworden.
Volgende vergadering is donderdag 30 maart 20.00 uur volgende vergadering.

