Notulen
MR vergadering 19 januari 2016
Aanwezig: Anouk, Marlijn, Eelco, Ellen, Annemarie en Monique
Update actiepunten vorige bijeenkomst
Actiepunten nalopen:
- Marlijn werkt visie/missie uit. Gedaan.
- Iedereen: welkomsbrief kleuters lezen en reactie/tips mailen naar Monique. De
kleuterjuffen gaat dit document nu verder afronden.
- Eelco: planning en cyclus aanpassen. Gaat hij doen als hij alle data weet van Jacqueline.
- Monique: leerkrachten mailen over crea in maandnieuws en over bijeenkomst krimp.
Gedaan.
- Manon, Monique: kwaliteitskaarten meenemen volgende vergadering. Zijn bekeken door
de MR leden.
- Jacqueline: WMK format geven. Is niet gebeurd, Ellen doet navraag.
- Jacqueline: AC ouders vragen voor 10 november. Gedaan.
- Iedereen: Marlijn mailen over MR cursus. Gedaan.
Mededelingen
Wendy van Ooijen is de nieuwe penningmeester van de AC. Zijn er plannen met het gespaarde
geld van de AC? Voorstel is om een paar scenario’s via de achterbandraadpleging
aan alle ouders van de school. Hoe zit het met het beheer van de schoolgebouwen en achterstallig
onderhoud? Werkgroep Middelen en Beheer van de GMR gaat hiermee aan de slag.
Evaluatie afgelopen zittingsjaar
We evalueren het afgelopen zittingsjaar van de MR. Sinds de komst van deze MR is er hard
meegedacht over het nieuwe schoolplan. Er zijn strategisch beleidsavonden georganiseerd vanuit
de MR waarbij alle ouders van de school hun mening mochten laten horen. De input van deze
avonden is gebruikt om een nieuw schoolplan te schrijven. We hebben besloten aan de slag te
gaan met Covey. De MR heeft hier akkoord aan gegeven.
Instemming

Daarbij is de MR gegroeid in zijn rol, de lijnen en doelen worden duidelijker. Ook is er een stijgende
lijn te zien bij de ouderbetrokkenheid. Het versturen van maandnieuws naar alle ouders is ook
vanuit de MR aangegeven.
Wat worden de nieuwe plannen van de MR?
We willen zichtbaarder zijn naar alle ouders van de school toe. Ouders moeten de MR weten te
vinden met vragen of opmerkingen. Ook willen we een achterbanraadpleging gaan houden. We
willen alle ouders benaderen zodat we te weten komen wat er leeft onder ouders. Waar kunnen
wij op inspelen?
Ellen vraagt Jacqueline naar het WMK format. Eventueel kunnen we dat gebruiken om ouders te
enquêteren. Plan: in maart een enquête versturen  in april reacties terug  in mei verwerken.
Terugkoppeling naar ouders toe is ook belangrijk, zo blijven ze betrokken.
Zodra we meer weten over het format geeft Marlijn de aanzet hoe we verder aan de slag gaan.
Voor 8 maart hebben we een conceptversie van de vragenlijst.
Vraag aan AC is of zij ook voor 8 maart vragen of scenario’s voor besteding van de gelden willen
aanleveren. Anouk overlegt met Jacqueline.

Management cyclus en vergaderdata
Ellen vraagt aan Jacqueline de data en planning van alle officiële stukken, ook wordt gevraagd bij
welke stukken wij instemmings- of adviesrecht hebben. Aan de hand daarvan maakt Eelco een
nieuwe jaarplanning.
Update krimp
Er is een werkgroep krimp opgezet van ouders en leraren. Half maart komt er meer duidelijkheid
over de oplossing wat betreft krimp.
Update werkgroep Middelen en Beheer (GMR)
Er is 1 bijeenkomst geweest. Het traject met AFAS loopt. Dit is een administratiesysteem waar
behalve de salarissen ook wordt gewerkt met de schoolbegroting en budgetten. Volgende
vergadering is 15 februari. Planning is om dan het concept van de begroting te bespreken.
Update GMR
Wat betreft het personeel wordt er geprobeerd om mensen “via de achterdeur” vrijwillig te laten
gaan zodat er zo minmogelijk RDDF ontslagen hoeven te vallen. Ook staat een nieuwe RDDF ronde
voor de deur. Er komt een klasje binnen BasisBuren voor asielzoekers.
Er komt een brief aan voor schoolleiders en MR waarin een voorstel staat om een kleine GMR op
te zetten. Zodat er effectiever gewerkt kan worden met gemotiveerde mensen.
Folder promoten school
Jacqueline gaat een folder laten maken die her en der verspreid zal gaan worden om nieuwe
leerlingen te werven. Input namens de MR om erin te vermelden:
Covey
Buitenpret inclusief sportleraar
Schooltijden
Logopedie in huis
Argonauten
Vrijdagmiddag vrij
Gymzaal in huis
Instroomgroep?? Indien dit
We werken met nieuwe methodes
volgende jaar blijft
Leerplein
Digiborden
Foto’s erin (ouders vragen om
toestemming?)
Schoolfruit
We hebben reclame ontvangen om wekelijks fruit te gaan bestellen. Kosten 3 euro per week, dan
ontvangt kind maandag een fruittasje waarin 5 stuks fruit zitten voor die week. We hebben dit
eerder gedaan op school en dit is ons niet goed bevallen. Fruit bleef in de kluisjes liggen en weken
later werd dit gevonden. Het was erg vies. Kinderen lusten niet alles.
We zouden het beter vinden als we bijvoorbeeld 1 of 2 keer per week fruitdag zouden houden,
waarbij de klas een fruitmand ontvangt met allerlei verschillende soorten fruit zodat er keuze is en
waarbij het vers is. Misschien is dit een scenario die de AC kan hebben om het geld te besteden?
Actiepunten:
- Monique draagt informatieboekje kleuters over aan Paula, Sharon en Evelien.
- Ellen: overleg Jacqueline over data en belangrijke stukken, dit wordt doorgegeven aan
Eelco.
- Eelco: nieuwe jaarplanning maken als tijdslijn.
- Ellen: WMK (Werken met Kwaliteitskaarten) format vragen aan Jacqueline. Is gebeurd: zie
postvak MR.
- Anouk: overleg met Jacqueline over AC (input enquête voor 8 maart).
- Monique controleert of nieuwe schoolgids en schoolplan online staan.
- Voortaan in agenda en notulen achter ieder punt vermelden of het ter advies, instemming
of info is.
Vervolgdata:
26 januari cursus MR

8 maart MR vergadering

