Notulen MR vergadering 9-12-2015
Start: 20:30 uur
Einde: 22.05 uur
Locatie: de Kameleon
Aanwezig: Karin, Wob, Fred, Ewald, Gio, Ingrid, Daniel sloot later aan
Afwezig:

1. Opening en vaststelling agenda
Afgesproken is om een actiepuntenoverzicht op te nemen naast notulen. Ivm de latere start worden een
aantal agendapunten doorgeschoven naar de volgende vergadering.
2. Vaststellen notulen MR vergadering 3-11-2015
MR-scholing: Gio kan het opnemen op de begroting. Dan gaat de voorkeur uit naar 'op locatie'. Daniel
pakt dit op.
Publicatie notulen op de website. Ron doet de algemene pagina's. Ingrid stemt het af met Ron (koppelt
volgende vergadering terug).
Bericht voor nieuwsbrief: na elke vergadering komt er in de eerstvolgende nieuwsbrief een kort bericht
over de besproken zaken (met een linkje naar de betreffende pagina op de website). Ingrid zorgt voor
korte teksten.
Notulen teamvergadering 26-11-2015 worden ter kennisgeving meegestuurd. Te bespreken punten
kunnen eventueel bij WVTTK besproken worden.
Notulen zijn vastgesteld.
3. StaVaZa Identiteitscommissie
Wob heeft aan Daniel de namen doorgegeven. Het hebben van een identiteitscommissie heeft te maken
met informele en formele samenwerkingsschool. Nu is de Kameleon informeel, als we formeel willen
worden (wens/verzoek MR Meander) moet aan een aantal punten worden voldaan. Een punt is dus de
Identiteitscommissie. Gio neemt contact op met Suzanne van Deutekom. Om duidelijk te krijgen wat het
precies inhoudt en wat de meerwaarde van een formele samenwerkingsschool voor de Kameleon is.
4. StaVaZa verkeerssituatie rondom school
Ingrid legt uit over de fotoactie. Fred heeft ook nog telefonisch contact gehad met dhr. Vogels. Als we
krachten bundelen met o.a. dorpsraad en Meeuwenberg gaat het traject wel langer duren. Kunnen we
ook nog andere acties ondernemen? Wijkagent inschakelen. Kinderen inschakelen voor ludieke acties.
Bijvoorbeeld duim omhoog 👍 en duim omlaag 👎 kaarten als wel/niet goed is geparkeerd.
Tweesporenbeleid: school verzorgt de korte termijnacties om de foutparkeerders bewust te maken van
hun parkeergedrag. Gio neemt contact op met wijkagent.
integreren in verkeersthema in week 9 start hele maand maart. Ewald en Bart-Jan zorgen dat ludieke
acties worden uitgewerkt door kinderen van groep 7-8.

Daniel informeert bij Dorpsraad wensen mbt Ausemstraat.
5. MR tekst voor website
Voor de website de uitgebreide tekst gebruiken. In de nieuwsbrief komen steeds korte berichten na de
vergadering. Als de notulen verspreid via email vraagt Ingrid of iedereen akkoord is voor plaatsing op
website. De notulen worden in de volgende vergadering (uitvoerig) besproken.
6. Speerpunten verzamelen en prioriteren
Gio doet bewust niet mee met het benoemen en prioriteren van speerpunten. Alle leden hebben vijf
punten benoemd. Ingrid bundelt de punten en stuurt overzicht rond. Iedereen mag 10 punten verdelen
over de gehele lijst. Tijdens de volgende vergadering wordt het overzicht besproken en vastgesteld.
7. Begroting 2016
Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
8. Periodiek inspectiebezoek 26 januari 2016

Gio licht kort toe. Op dinsdag 26 januari krijgt de Kameleon haar eerste inspectiebezoek
(mevrouw Bekkers). Er wordt traditioneel onderzocht. De school kan laten zien waarmee we
bezig zijn en welke doelen we in de toekomst hebben met de school. Het is dan fijn als er een
onafhankelijke partij meekijkt en beoordeelt of we op de goede weg zijn. De inspectie bezoekt
in de ochtend 6 groepen. ’s Middags gaat de inspectie in gesprek met verschillende partijen, te
weten: het team, de Kinderraad en een zestal ouders. Daarna volgt er een gesprek met directie
en Intern Begeleider over zicht op ontwikkeling, kwaliteitszorg en ambitie. Ze willen vooral heel
veel zien (documentatie). Er wordt gekeken naar ontwikkeling van de kinderen en de
toekomstplannen. Er volgen nog gesprekken met bestuur en daarna wordt oordeel
gepresenteerd (zwak, matig, voldoende, goed, excellent). Is een mooie nulmeting voor de
Kameleon.
9. ARBO – stand van zaken meerjarenplan
Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
10. Beleid ICT
Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
11. Pestprotocol
Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
12. WVTTK
13. Sluiting

