MR notulen
9 mei 2017
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onderwerp
Rondje schoolse zaken en problemen
(o.a. schoolplein, kleine BOE)
Vandaag was een gepland bezoek van de schoolinspectie
Rondje actualiteiten van buiten

type
informeren

Mededelingen
Volgende week start een instroomgroep bij de kleuters met vier
leerlingen.
Formatieplan 2017 – 2018
Tamar licht het formatieplan toe. Het leerlingenaantal van 1 oktober
2016 is gelijk gebleven met het leerlingenaantal van 2015.
Het formatieplan blijft daarmee grotendeels onveranderd.
Uitkomst: Positief advies
Regeling vakantie 2017 – 2018
We bespreken drie opties. Eén vakantiedag, door de GMR opgelegd,
blijkt te ontbreken. Geen van de opties is eenvoudig aan te passen om
aan eisen en wensen te voldoen. De directie komt terug met een
nieuw voorstel.

informeren

informeren

adviseren

adviseren

Ter voorbereiding op het voorstel, hebben een aantal leerkrachten
geopperd om de schooltijden te wijzigen naar 15.00 i.p.v. 14.45 uur.
Dit zou meer ruimte bieden in de vakantieregeling. De wijziging naar
14.45 u is echter met reden gemaakt. Het is zinvol de voor- en nadelen
op een rijtje te hebben.
Tamar maakt een overzicht hiervan.
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Korte punten:
- Hoeveelheid ongezonde traktaties (Danielle, Lingly, Petra,
Elske)
Na een inventarisatie in de klassen van de MR leerkrachten
blijken de traktaties regelmatig niet ‘gezond’. Dat is wel het
beleid. Natasha en Elske gaan zich buigen over een aanpak
(ongevraagd advies).
- Status niet-ingestemde beleidsdocumenten 11/4/2017
Deze documenten komen een vergadering later terug op de
agenda.
- Onderwerp ‘seksualiteit’ (n.a.v. bouwvergadering met
aanwezigheid Natasha)
In de kerngroepvergadering op 17 mei komt dit aan de orde.
Regeling gesprekkencyclus i.c.m. Bekwaamheidsdossier > vervalt
- waardering over 3-jaarscyclus POP, functionering, beoordeling
GMR zaken
Op 23 mei a.s. is de volgende GMR vergadering

Beoordelen inzetten
initiatiefrecht
Informeren en zonodig
vervolgafspraken
beeldvorming

evalueren
informeren

9 Actielijst
10 Vooruit kijken naar volgende vergadering
- Evaluatie TSO (met als doel kwaliteit beoordelen en zonodig
intiatiefrecht gebruiken om advies te geven) > is eerder ook
gedaan, kan wellicht weer gebruikt worden. Roel bereidt voor
- Taakbeleid
- MR reglement BOE actualiseren. Aart bereidt voor
- Huishoudelijk reglement MR BOE actualiseren Aart bereidt
voor
- Evaluatie schooltijden BOE2 > werkgroep komt morgen samen,
Natasha checkt wat &hoe.
- Vaststellen verslag 2016 - 2017
- Vaststellen vergaderdata 2017 – 2018 > MR-vergaderingen
plannen vóór GMR-vergaderingen.
- Evaluatie OR begroting
11 Rondvraag:
- Bovenstaande agendapunten verdelen over 2 data en aparte
datum prikken voor eindetentje? > datum etentje 6 juli
- Een ouder vraagt om het pestprotocol, lukt het om de
bijgewerkte versie deze week aan haar te verstrekken? >
ouder heeft antwoord gekregen van Claudia.

Afspreken
Afspreken over
voorbereiding

Overzicht besluiten
datum
29/11/16
29/11/16

onderwerp
TSO beleidsplan
Protocol voor indeling
groepen 3
Commu aan ouders

uitkomst
Niet ingestemd
Positief advies

opmerking

Ongevraagd advies

vertel in communicatie aan ouders
ook hoe, wanneer en door wie de
kinderen geinformeerd worden

17/1/17
17/1/17

schoolgids
Schoolondersteuningsplan
(SOP)

ingestemd
Positief advies

17/1/17

Schooltijden BOE1 en
BOE2

Ingestemd (door
oudergeleding)

7/3/17

2 LB vacatures

Ingestemd (door
leerkrachtengeleding)

29/11/16

Inhoud is goed. Om het
uitnodigender te maken voor ouders
om te lezen, is het advies om de
leesbaarheid (vooral vervangen van
vaktaal, eenvoudigere zinnen en
eenduidigheid in spellingwijze van
termen) te vergroten.
In juni evaluatie van wijziging
schooltijden BOE2 naar 8.40 u (met
handhaven tijden lunchpauze) voor
besluit schooltijden start schooljaar
2017-2018

11/4/17
11/4/17
11/4/17
11/4/17
9/5/17
9/5/17

Protocol positieve
groepsvorming
Beleidsplan aanpak van
pesten
Stappenplan gewelddadig
gedrag
TSO beleidsplan
Formatieplan 2017-2018
Vakantieregeling 20172018

Niet ingestemd (door
leerkrachtengeleding)
Niet ingestemd (door
leerkrachtengeleding)
Niet ingestemd (door
leerkrachtengeleding)
Niet ingestemd
Positief advies
Advies uitgesteld

Feedback separaat teruggekoppeld.
Feedback separaat teruggekoppeld.
Feedback separaat teruggekoppeld.
Feedback separaat teruggekoppeld.
Een verplichte vrije dag (door de
GMR bepaald) ontbrak in de
scenario’s. De directie stelt een
nieuwe voorstel opl

MR- vergaderdata dit schooljaar
Vergaderingen zijn op dinsdagen van 20.00 uur tot 21.30 uur.
•
•

- MR 8, 6 juni 2017
- MR 9, 11 juli 2017

