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Notulen MR-vergadering
Vergadering
nummer
Locatie
VOORZITTER
NOTULIST
AANWEZIG
AFWEZIG

03

Datum

Dinsdag
13-12-2016
19:30 – 22:00

Teamkamer
Tijd
Boomgaarden
Carolien
Laura
Carolien, Ellen, Chris, Jos, Sandra, Barbro, Laura
Karin, Spiros

1. Opening: 19:30 door Caroline,
Alle MR leden feliciteren Chris en heten hem van harte welkom. Chris stelt zichzelf voor en
de rest van de leden stellen zich aan Chris voor.
We bespreken een nieuwe tijdsindeling voor de vergaderingen.
19:30 start vergadering.
19:45 MT lid erbij.
21:15 vertrek MT lid
21:30 einde vergadering.

2. Mededelingen en post.
Uitslag MR verkiezing, reactie Marcia Luijendijk
Het was een nek aan nek race. Prima verlopen en proficiat Chris!
Informatieavond passend onderwijs ( zie bijlage)
Carolien wil er graag heen.
Mail GMR betreffende de schoolgids
Renate Timmer, voorzitter van de GMR, heeft aangegeven dat de school zelf mag beslissen
of het schooldeel van de school gids voor of achter het deel van de stichting komt.
Datum nieuwjaars/ afscheids borrel
Donderdag 12 januari. Aansluitend op de nieuwjaarsborrel van de stichting.
Het wordt in het algemeen lastiger om personeel te vinden, dit geldt voor vacatures en
voor invalkrachten. E.e.a. wordt versterkt door de nieuwe wet “Werk en zekerheid”.
Maar ook Invallers vallen tegen. Er is nu een samenwerkings verband met Transvita. Op dit
moment doen we regelmatig een beroep op part-time leerkrachten van De Twaalfruiter.
Gelukkig zijn er meerdere collega’s die extra willen werken. HPS traject kan aantrekkelijk zijn
voor nieuwe leerkrachten.
3. Notulen MR-vergadering 2 vaststellen
De notulen van 31-10-2016 zijn goed gekeurd. Laura mailt de nieuwe versie naar Patrick.
GMR: structuur: de afgevaardigde van de GMR is nu niet meer gekoppeld aan een school.
Hij/zij is overkoepelend. Het is wel van belang dat er een lijn lijntje blijft tussen GMR en MR.
Hoe ze dit gaan vormgeven is nog onduidelijk, maar het punt staat hoog op de agenda
Barbro houdt contact met Merije.
De extra fruitdag (start maandag 9 januari) wordt nog een keer onder de aandacht gebracht
bij ouders/ leerkrachten.
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4. Nieuws uit het MT
- Begroting
De begroting blijft liggen. De gene die de begroting bovenschools moet goedkeuren blijft
zeker langere tijd afwezig. De raad van toezicht heeft het goed gekeurd dat de begroting er
nog niet door is. Alle investeringen zoals het nieuwe schoolplein, de WIFI en de digiborden
voor de kleuters liggen stil.
- HPS traject / profscan
Het HPS- traject (high performing school traject) is in volle gang. Het traject is
wetenschappelijk onderbouwd. Het is een resultaat gericht project. De leerkrachten hebben
allemaal een profscan ingevuld. Hiervan krijgen zij na de kerstvakantie een terugkoppeling.
Het MT beraadt zich nu over hoe ze dit project verder vorm kan gaan geven. Er wordt in ieder
geval toegewerkt naar een professionele leergemeenschap. De PLG wordt gedefinieerd als
een groep onderwijzers die gecommitteerd samenwerken in continue processen van
collectief (actie)-onderzoek om betere leerresultaten te bereiken voor alle leerlingen.
- Studiedagen
Op 18 januari wordt de PLG besproken met het team. Daarnaast zijn er nog 3 studiedagen
over het HPS-traject.
- Verdeling teamleiders over de locaties
Er komen twee vaste teamleiders per locatie. Het MT gaat veranderen.
Joyce is aangenomen als interim. Mocht hier verandering in komen dan wil de MR hiervan op
de hoogte gebracht worden. Er wordt aangegeven dat er wellicht een open sollicitatie
procedure moet komen. Het MT stemt hiermee in.
- Brede school
Drie scholen werken samen + kinderdagverblijven. Het grote voordeel hiervan in dat er een
goede overdracht is tussen kinderdagverblijf en basisschool. Daarnaast organiseert de brede
school een social media bijeenkomst voor de ouders van de leerlingen van de groepen 5 t/m
8. Ook wordt er een sportochtend en Vleuterweide got talent. Zo leren de kinderen elkaar
beter kennen.
5. Ouderparticipatie
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Karin is afwezig.
6. Nieuws uit de GMR
Geen nieuws. Ook de notulen hebben wij niet ontvangen.
7. Schoolgids
We passen de schoolgids aan. Vooraan komt het gedeelte van de school en daarna het
gedeelte van de stichting.
8. Cao
- Voortgangsgesprekken kosten meer tijd dan voorafgaand gedacht. Dit wordt naar de
rapportcommissie terug gekoppeld.
9. Rondvraag en wvttk
Ouderenquête: elk jaar. De volgende keer spreken we af wanneer dit gebeurt.
Jos: Maurice wordt geïnterviewd voor in de nieuwsbrief.
10. Sluiting van de vergadering
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