Notulen MR‐vergadering 16 juni 2015
Aanwezig: Chantal, Mirjam, Pepijn, Chris, Sandra, Mark, Karin, Rogier, Eelco, Yra,
5 toehoorders
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Dit zijn de laatste notulen van dit schooljaar.
Het was ook de laatste mr vergadering van Eelco en van Karin. Naar opvolgers wordt
gezocht. Een aantal toehoorders is aanwezig om te zien of ze volgend jaar in de mr
willen plaatsnemen.
Chantal deelt mee dat ze tijdens het afscheid van Eric Molenveld afgelopen vrijdag,
hem namens de mr een boek heeft gegeven.
N.a.v de actiepunten van de vorige vergadering: Chantal zou nagaan of het
veiligheidsplan op het punt van privacy inmiddels is aangevuld. Dat is het geval.
De groepsindeling voor volgend jaar is nagenoeg afgerond, maar nog niet (door het
team) geëvalueerd. Er zijn tien bezwaren ingediend, waarvan er één is gehonoreerd.
Sandra laat weten dat we volgend jaar de indeling nóg later bekend willen maken in
verband met de wisselingen van leerkrachten, die heel vaak nog op t laatst
plaatsvinden.
De formatie voor volgend jaar moet door de mr worden goedgekeurd, maar is nog te
onvolledig om dit te kunnen doen. Chantal zal ‘m toesturen zodra het plaatje
helemaal rond is, en dan stemmen we per mail in.
Het vakantierooster wordt bekeken. Belangrijke verandering is een extra week
vakantie in juni i.v.m. lang schooljaar. Ook nieuw is een aantal vrije dagen voor de
kinderen, waarop de leerkrachten wel werken (i.v.m. nieuwe cao). Zo wordt de
werkdruk door het jaar heen verlaagd. Evaluatie volgend jaar.
Chantal heeft een voorstel voor vergaderdata voor volgend jaar. Er zitten een paar
data te dicht op elkaar. We besluiten dat 24 mei vervalt. En dat de vergadering van 5
juli wordt teruggehaald naar 21 juni.
In dit kalenderverband wordt ook de thema ouderavond over ‘pesten’ verschoven van
de laatste dinsdag voor de herfstvakantie naar de dinsdagavond in de week van het
pesten (21 – 25 september). De ouderavond rond dit thema zal zijn op donderdag 24
september.
Er is duidelijkheid over de procedure rond de ouderraad gelden. Rogier deelt een
voorstel uit. Het komt er kort gezegd op neer dat de begroting van de ouderraad
wordt voorgelegd aan de mr –ter inzage. En dat achteraf de verantwoording van die
begroting ter instemming wordt voorgelegd. Daartoe zal de mr een kascommissie
formeren. Hierover komt een stukje in de nieuwsbrief. Op 1 september staat de
begroting van de or en de besteding van de ouderraadgelden op de mr agenda. In
maart volgt dan een nabespreking die we koppelen aan een gezellig samenzijn/borrel
van mr en or. De mr stemt in met het voorstel van Rogier. Rogier stuur het plan op
naar Sanne en Bram van de or.
Een van de toehorende ouders merkt op dat er mogelijkheden zijn voor ouders om
vergoedingen te krijgen voor schoolreisjes e.d. wanneer ouders niet in staat blijken
dit zelf te betalen. Zij zal hierover een stukje schrijven voor de nieuwsbrief.
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Nieuwe leden mr nodig: in de komende nieuwsbrief komt een oproep aan ouders om
zich aan te melden vóór 26 juni (Karin). Afhankelijk van het aantal aanmeldingen
moet dan een verkiezing worden georganiseerd. Chantal overweegt om volgend jaar
Eelco in de GMR op te volgen, alleen zou iemand anders dan voorzitter van de mr
moeten worden.
Er wordt gezocht naar een ‘verkeersouder’ die Virapa kan opvolgen. Ook hierover
komt een stukje in de nieuwsbrief (ligt nu bij directie). De school moet zorgen voor
een veilige omgeving rond school, vindt Eelco. Daar kan een verkeersouder aan
bijdragen.
Chris en Chantal gaan zich bezighouden met een nieuw schoolgidsje dat begin volgend
jaar zal worden uitgedeeld. Het gidsje van vorig jaar is voor 95 % niet meer up to
date. Toehorende ouder Emma van Nifterik biedt aan hierbij te helpen.
Het begin van het KPO traject is afgerond. In alle groepen is gekeken a.d.h.v. een
kijkwijzer om een soort nulmeting vast te stellen. In het algemeen wordt aan de
voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs voldaan, alleen kan de instructie hier en
daar korter en bondiger. Ook moet er meer aandacht komen voor het formuleren van
hoge verwachtingen t.a.v. de leerlingen en zullen de leerlingen zelf veel meer
verantwoordelijk gemaakt moeten worden voor hun eigen leerproces. Hoe we dat
gaan doen, zullen we op studiedagen bespreken. Yra vraagt hoe deze bevindingen zich
verhouden tot het visietraject waar de school afgelopen jaar mee bezig is geweest.
Sandra zegt dat dit geheel in het verlengde ligt van het visie traject. We gaan er
volgend jaar mee door, en ouders worden op de hoogte gehouden.
Yra vraagt aandacht voor een opvolging van haarzelf in het TSO overleg. Het is
belangrijk dat er een ouder in het TSO overleg zit, om de TSO coördinatoren te
steunen in hun werk. Het is jammer dat het ze nog vaak veel moeite kost om
bepaalde dingen voor elkaar te krijgen.
Chantal vraagt zich af hoe het staat met de zwemdiploma‐telling. Er is nu dan wel
geen zwemles meer, maar er zou een telling komen om te zien of de lessen inderdaad
overbodig zijn. Mirjam zal dit uitzoeken. Update: slechts 3 kinderen in groep 4
hebben geen diploma, waarvan 2 om fysieke redenen.
Mark laat weten dat hij het prettig zou vinden wanneer de vergaderingen volgend jaar
om 20 uur zouden beginnen. Wordt vervolgd.
De volgende mr vergadering is gepland op 1 september (Anjelier).

