Notulen Medezeggenschapsraad

O.B.S. De Meander

Datum overleg: 23-5-2016
Opgesteld door: Simone

Locatie: teamkamer

Deelnemers
Aanwezig: Joop, Maartje, Remco, Alita, Simone en Ingrid
Afwezig: Fenny
Kort verslag OR-vergadering deel 1 (vooroverleg)

1. Agenda vaststellen
- Fenny zal waarschijnlijk nog inbellen, vanwege een vraag over de
advisering van Entreetoets.

Aktie

Fenny

2. Binnengekomen stukken en vragen
MR mail: reis naar Amerika (PBIS) is vanuit subsidies (Europees
Remco
Platform gefinancierd, dus heeft de school niets gekost. Remco mailt
terug. Noodzakelijk om weer even een stukje te schrijven in de
nieuwsbrief betreffende MR zaken. Waar de link en emailadres van MR
staat.
3. Evaluatie conceptplan taakbeleid.
Joop
Joop is nog in overleg met collega’s betreffende dit onderwerp. De uren
worden nu geïnventariseerd, hoeveel heb je nodig gehad voor deze taak?
Komt nog terug in de vergadering.
4. Jaarplan MR
Wijzigingen zijn in het jaarplan aangebracht. De vergaderingen zullen op
Maartje
maandagen en dinsdagen gepland gaan worden. Maartje mailt het
aangepaste rooster.
Kort verslag Overlegvergadering

Aktie

3. Opening
Welkom Joop.
4. Agenda vaststellen;
- puntje over de Entreetoets; Fenny belt in.

5. Notulen vorige vergadering (14 maart 2016)
6. Mededelingen vanuit directie
van Meerkring toestemming gekregen om meer samen te gaan werken
met SKA om zo door te groeien naar een ‘Integraal Kindcentrum’.
(verkenningsfase) Pedagogisch Klimaat loopt helemaal door t/ m
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basisschoolperiode. Pedagogisch medewerkers van de SKA zouden
mogelijk ingezet kunnen worden als b.v. onderwijsassistent op de
basisschool.
9. Evaluatie conceptplan taakbeleid
Joop is gestart met gesprekken voor komend schooljaar met collega’s
over het aantal uren die hangen aan de taakuren en normjaartaak.

10. Formatie
We zijn eruit. Geen reactie meer gekregen op concept formatieconcept.
11. Marge – uren
Joop legt marge uren uit. Meerkring- studiedag zal waarschijnlijk in
2017/2018 plaatsvinden. Tijdstip nog onbekend. Op 15 februari is dan een gewone
studiedag.

12. Jaarrooster
Twee weken meivakantie niet mogelijk te realiseren. Voorstel voor
overige margeuren zullen op 26 september, 16 november, 3 december
plaatsvinden in de vorm van studiedagen. Dit voorstel moet nog naar het
team. Komende studiemiddag wordt dit besproken.
13. Lopende begroting:
Goedgekeurd.
14.schoolgids
Mooie lay-out. Nieuwe plaatjes zijn toegevoegd.
15. jaarplan
Paar wijzigingen in het jaarplan. 15 november kan niet i.v.m. open
avond, dit wordt nu een dinsdag 22 november.
In april moet op jaarrooster tevredenheidsonderzoek komen te staan.
16. Volgende keer
Tijdens het etentje tekenen we marge-uren.
Alita reserveert voor de ‘Hebberd’
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Aanvullend agendapunt;
Entreetoets; Meerkring heeft ons opdracht gegeven om communicatie goed voor te
bereiden betreffende het eindadvies. En dat begint in groep 6. Dit jaar wordt voor
het eerst een voorlopig schooladvies erbij gezet. Het is een ijkpunt waar het kind
zich nu bevind en wat het nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.
Fennie: gemiste kans dat brief betreffende entreetoets niet in de MR is geweest.
Hoe komt zo’n brief over? In de communicatie moet dit anders. Doel zou meer
moeten zijn waar liggen de ontwikkelingspunten i.p.v. al een advies te geven.
Vanuit ‘Meerkring- beleid’ is aangegeven om duidelijk aan te geven waar de
ontwikkeling zit. Brief wordt van te voren meegegeven aan de leerling, zodat
ouders zich kunnen voorbereiden. Voorkeur van de MR oudergeleding is dat
tijdens een gesprek het advies wordt afgegeven i.p.v. het in een brief mee te
geven aan de leerling.
Ook geeft de MR- oudergeleding aan het prettig te vinden dat vooraf
meegedeeld word, via mail dat deze brief op een vooraf aangegeven tijdstip
meegegeven wordt. Joop gaat met bovenstaande gegevens de brief aanpassen en
hij mailt dit concept door naar oudergeleding MR.
Vraag Fenny: waarom start je niet in groep zes met het aanbieden van het vak
studievaardigheden? In groep zeven wordt pas het vak aangeboden. Alita geeft
aan dat het onderdeel studievaardigheden ook in het vak begrijpend lezen,
‘Wizwijs’ en andere zaakvakken aan bod komt. Fenny vraagt of er overwogen is
om ‘Blits’ ook al in groep zes aan te bieden. Alita geeft aan dat wij dat niet
hebben gedaan. In groep zeven is destijds voor een aantal kinderen Blits is
aangeschaft.

Verslag MR-vergadering deel 2 (nazit)

Aktie

10. agenda + notulen GMR
.geen opmerkingen.
11. w.v.t.t.k.;
- Er wordt nog gekeken of verlengde meivakantie nog mogelijk is.

-

Er worden diverse opties bekeken maar geven geen mogelijkheid
voor verlengde vakantie.
Rapporten volgend jaar op vrijdag meegeven.
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