Notulen MR vergadering 27-01-2016
Start: 20:00 uur
Einde: 22.30 uur
Locatie: de Kameleon
Aanwezig: Karin, Wob, Fred, Ingrid, Daniel, Paul Numan (GMR)
Afwezig: Ewald, Gio

1. Opening en vaststelling agenda
Toevoegen aan agenda voorbespreken MR training. De aanwezigheid van Paul Numan (voorzitter GMR)
wordt kort toegelicht.
2. Vaststellen notulen MR vergadering 09-12-2015
Geen opmerkingen. Zoals de notulen worden genoteerd mogen ze op de website worden geplaatst.
Notulen zijn vastgesteld.
3. Actielijst
MR scholing; er is een datum in februari geprikt. De speerpunten meenemen naar de scholing. Daniel
gaat navragen of de werkmappen eerder worden opgestuurd. Tijdens de avond een groepsfoto regelen
voor de website.
De tekst op de website. Zorgen dat dit up-to-date blijft en samenhangt met de vastgestelde
speerpunten.
Verkeerssituatie rondom school. Tegen de tijd dat de bovenbouw met het verkeersthema gaat starten
ook de lokale media opzoeken. Nagaan of er een verkeerskundige is die ons kan informeren over de
(on)mogelijkheden.
4. StaVaZa Identiteitscommissie
Daniel en Gio hebben een gesprek gehad met Suzanne van Deutekom. In verband met afwezigheid van
Gio is dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
5. Speerpunten vaststellen
Wat willen we als MR met de benoemde speerpunten doen? Plan opstellen. Wat pak je bij de horens en
wat ga je er aan doen. Welke acties start je op; extra aandacht aan besteden. De top 5 meenemen naar
cursus.
Veiligheid in en rondom school  meenemen naar cursus. Welke rechten en plichten hebben we.
Zichtbaarheid MR  een aantal punten worden al opgepakt. Wat kunnen we nog meer doen?
6. Begroting 2016
Onduidelijk document. Kan het op andere manier worden vormgegeven?

7. Vakantierooster 2016-2017

Ivm afwezigheid van Gio is dit punt na de vergadering via mail afgehandeld. Iedereen is akkoord
met het voorstel.
8. ARBO – stand van zaken meerjarenplan
plan van aanpak is bij vorige inspectie gemaakt. Zijn alle actiepunten afgehandeld? Wanneer komt de
ARBO weer kijken, aangezien het hier om een meerjarenplan gaat. Geldt het alleen voor leerkrachten of
ook voor kinderen? (Actievraag voor Gio)
9. Beleid ICT
Er heeft een scan plaatsgevonden onder de teamleden mbt ICT. Vragenlijst ingevuld met zeer brede
vragen. De uitkomsten worden gedurende het jaar opgepakt en behandeld. Wat voor de leerkrachten
het meest praktisch is, daar wordt iets aan gedaan. Vanuit de stichting is een beleidsstuk geschreven
over ICT. Paul zorgt dat wij een (digitaal) exemplaar krijgen.
10. Pestprotocol
Voor zover bekend zitten er geen kinderen in het protocol.
11. WVTTK

* De blauwe map ligt nu bij Wob. Document Mediawijsheid op school staat in Dropbox map
‘Blauwe Map’
* Paul: hebben jullie continurooster? We hebben de oplossing van de Kameleon uitlegt. Dit
punt staat ook op de agenda van de GMR. Er komen steeds meer klachten van leerkrachten
binnen Batavorum over de invulling van continurooster.
* Paul heeft een vraag over taakbeleid van leerkrachten. Andere taken naast het lesgeven. Is
dat goed verdeeld? Binnen de Kameleon is dat wel redelijk goed verdeeld.
* Paul: heeft een vraag over vrijwillige mobiliteit (ruilen/overplaatsen van locatie binnen de
stichting). De leerkrachten zijn wel op de hoogte maar zijn er niet echt mee bezig. De GMR wil
dit punt ook bespreken met Eddy Verrips. Binnen de stichting kiest bijna niemand ervoor om
vrijwillig weg te gaan.
12. Sluiting

