Notulen MR vergadering 20-03-2018
Start vergadering – 19.00
Aanwezig:
Mike, Femke, Simone, Liza, Joop en Ingrid.
Wie notuleert?
Ingrid
1. Agenda vaststellen
Goedgekeurd
2. Binnengekomen stukken en vragen
-Was/droger in toilet. Hoe zit het met de nu huidige invalidentoilet?
Joop vraagt na of school een verplichting heeft voor een invalidentoilet.
- Filmen morgen door Meerkring in de groepen. Hoe zit het met de privacy
leerlingen/leerkrachten?
Liza: Er wordt niet gefilmd.
-Mike: boekjes van school samen lezen zijn gedateerd.
Joop: vanuit de begroting wordt dit komend jaar opgepakt.
3. Voortzetting overlegmodel
Anoniem overlegmodel goedgekeurd door hele team.
Overlegvergadering - 19.30 uur
4. Opening
Mike opent de vergadering.
5. Agenda vaststellen
Goedgekeurd.
6. Notulen vorige vergadering (12-02-2018)
Punt 7, uit de definitieve notulen halen: formatie
7. Aanpassing schoolgids (verscherpte regeling privacy)
Onderstaand wordt door Meerkring aangedragen.
Op OBS De Meander wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. Onze school
hanteert het privacybeleid van Stichting Meerkring. In verband met het geven van onderwijs, het
begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er
gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het
vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is
voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De
school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen
een beperkt aantal leerlinggegevens. Stichting Meerkring maakt met haar leveranciers strikte
afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor
geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van Stichting Meerkring
(www.meerkring.nl/Meerkring/Privacy). Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.
Leerkrachten worden geïnformeerd door Meerkring via div. mail.

8. Opvolging onderhandelingsakkoord werkdruk
Op de studiedag 30 maart staat dit punt op de agenda.
Met het team wordt eerst gekeken waar de werkdruk zit.
Daarna voorstel vanuit team/directie naar PMR.
9. Mededelingen vanuit directie
Groep 7: Leerkracht van de maandag/dinsdag/woensdag geeft aan te stoppen.
Indien mogelijk neemt de leerkracht van de donderdag en vrijdag de groep vier
dagen per week over. Joop neemt de woensdag groep 7 over.
10. Goedkeuren begroting 2018.
Goedgekeurd en ondertekend door Mike.
11. Volgende vergadering 16-04-2018 om 20.00 uur.
Mike: Zijn er al ouders die zich hebben opgegeven voor de klankbordgroep en hoeveel
ouders in de groep.
Joop: 4 max 5 ouders, aangevuld met 1 leerkracht en 1 MR lid.
Joop laat PowerPoint presentatie 5 gelijke dagenmodel.
Mike sluit om 19.50 uur de vergadering.
Actiepunt: Komende periode 5 gelijke dagenmodel agenderen op MR vergaderingen.
Start: Ouderavond 5 gelijke dagen – dinsdag 20-3-2018 om 20:00 uur.

