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1

Opening
Eefje heet iedereen welkom. De opening van vandaag wordt verzorgd door Eefje met een passage
uit het boek 'Het grappigste aan de mens' van Paul Coelho.

2

Vorige notulen
Geen tekstuele opmerkingen. Karen stuurt het verslag als definitieve versie rond.
Naar aanleiding van de actiepunten: de planning van de spreekavonden is in het team besproken.
De spreekavonden worden meer verspreid over de dagen van de week. Er komt geen spreekavond
meer na de uitgifte van het rapport, dit is niet te organiseren in de laatste week. Anders zou het
rapport naar voren moeten. Een afspraak maken met de leerkracht kan altijd. Als het goed is, bevat
het laatste rapport geen verrassingen. Bij problemen trekt de leerkracht wel aan de bel.
Wat betreft de planning van workshops/excursies: data worden toegewezen. Daarnaast moet deze
activiteiten in de weekplanning passen en mogen de activiteiten niet botsen met andere
leeractiviteiten. Karen stuurt een reactie naar de ouder die deze vragen heeft ingediend.

3

Mededelingen
Eefje gaat de opleiding voor schoolleider doen en doet haar stage bij de PCBO. Om
belangenverstrengeling te voorkomen, kan zij geen contactpersoon meer zijn voor het
bovenschools management. We spreken af dat Ben contactpersoon wordt.

4

Ingekomen post
– Jaarboek Primair Onderwijs
– Jaarverslag geschillencommissie WMS

5

Terugkoppeling vanuit de GMR
Er is o.a. gesproken over het continurooster. Het voornemen is om op 1 augustus 2016 een ander
model voor de schooltijden ingevoerd te hebben. Elke school is vrij dit op eigen wijze in te vullen.
Het draagvlak onder de ouders is daarbij belangrijk.

6

Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur

Stand van zaken procedure nieuwe directeur
Tot de herfstvakantie wordt er nog geen procedure opgestart. Daarna wordt gekeken naar het
plan. De MR heeft een adviesrol in de aanstelling van een nieuwe directeur. Het is belangrijk hier
pro-actief in te zijn. Michiel gaat op zoek naar de ervaringen bij andere scholen.
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Agendapunten vanuit de MR

Speerpunten MR schooljaar 2012-2013
We kiezen voor dezelfde speerpunten als vorig jaar: zorg (o.a. hoogbegaafdheidsbeleid), sociale
veiligheid en communicatie. Voor de volgende keer formuleren we hierbij een aantal doelen.
Voorbereiding bijeenkomst continurooster/andere schooltijden
Karen en Michiel gaan naar een informatieavond over andere schooltijden vanuit de GMR. 'Andere
tijden' is een betere benaming dan continurooster, omdat het continurooster een van de
varianten van een ander schooltijdenmodel is. Dit onderwerp roept diverse vragen en
aandachtspunten waarop in een vervolgtraject antwoord moet komen:
– Welke varianten zijn er?
– Valt voorschoolse opvang er ook onder?
– TSO betaald of door leerkrachten?
– Wat is leertijd, wat niet?
– Hoe en door wie wordt de lunchtijd ingevuld?
– Met welke varianten is al ervaring opgedaan op andere PCBO-scholen?
– Wat zijn de ervaringen?
– Wat zijn de positieve opbrengsten en nadelen voor ouders, kinderen en leerkrachten?
– Welke rechten heeft de MR?
– Kunnen we gebruik maken van instrumenten (zoals een ouderenquete) die anderen al
gebruikt hebben?
Evaluatie sociale veiligheid
Er zijn al enkele zaken geregeld op het gebied van sociale veiligheid: leerlingbemiddeling, protocol
' De veilige school' en de keuze voor de methode 'De vreedzame school'.
Het team heeft bewust gekozen voor deze methode. De vreedzame school heeft een breder
programma dan de kanjertraining, wordt schoolbreed ingezet en de hele klas doet mee (in
tegenstelling tot de kanjertraining, is meer een op het individu gerichte assertiviteitstraining). Els,
Geria en Corinne vormen de stuurgroep Vreedzame school.
Onderzoeksvragen financiën
Karen heeft namens de MR meegedaan aan een enquête over financiën. Hieruit blijkt dat wij als
MR weinig expertise hebben op dit gebied en ons ook weinig met financieel beleid bezighouden.
Interessant is bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe methoden.
Ben zoekt uit wat er in GMR-verband aan financiële thema's wordt besproken, wat er
bovenschools geregeld is en wat de regelruimte van individuele scholen is.
Jaarplan
Eefje informeert bij Johan naar de stand van zaken.
Website/communicatie
De vraag komt naar boven welke afspraken er in PCBO-verband zijn over websites/uitstraling.
Michiel vraagt in het team wie zich met communicatie/de website gaat bezighouden.
8

Besluitvorming
Geen punten ter besluitvorming

9

Rondvraag
Geen punten.

14

Afsluiting
Eefje sluit de vergadering om 21.30.
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Volgende vergaderingen
– donderdag 8 november (opening door Ben)
– donderdag 10 januari (opening door Kelly)
– donderdag 7 maart (opening door Michiel)
– donderdag 25 april (opening door Adrielle)
– maandag 1 juli (opening door Karen)

Actielijst
Wie

Wanneer

1 Stukken vóór MR-vergaderingen versturen

directie

paar dagen voor elke vergadering

2 Stukje schrijven voor de nieuwsbrief

secretaris

na elke MR-vergadering

3 Post scannen op relevantie

secretaris

vóór elke volgende vergadering

4 Website Anker bespreken in teamvergadering

Michiel

oktober

5 Beleidskeuzes en regelruimte individuele scholen t.a.v.

Ben

n.t.b.

oudergeleding

september

7 Fototoestel mee voor fotomoment MR

Karen

8 november

8 Informeren naar MR-cursus bij de GMR (Quirine)

Ben

voor volgende vergadering

9 Doorgeven dat Ben contactpersoon wordt voor

Eefje

voor volgende vergadering

Eefje

voorjaar

11 Bekijken jaarboek primair onderwijs

allen

laten rouleren, Karen als 1e

12 Uitzoeken hoe andere scholen zijn omgegaan met de

Michiel

Actie

schoolbegroting bespreken in GMR
6 Procedurevoorstel doen voor oppakken thema

'continurooster'

bovenschools management
10 Agenderen overzicht lesuren op jaarbasis en aantal

vakantieweken

adviesrol bij aanstelling van een nieuwe directeur
13 Toekomstig agendapunt: vergroten ouderparticipatie

Eefje

ouderavonden (b.v leren van ervaringen op de vrije
school).
14 Mailen ouder over vragen planning spreekavonden,

Karen

rapporten, excursies.
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