Notulen MR vergadering 09-03-2016
Start: 20:00 uur
Einde: 22.00 uur
Locatie: de Kameleon
Aanwezig: Karin, Fred, Ingrid, Daniel, Ewald, Gio
Afwezig: Wob

1. Opening en vaststelling agenda
Terugkoppeling basiscursus MR: prima en interessante cursus, met veel nieuwe inzichten, goede trainer.
Wel veel info over allerlei plannen waar een MR mee te maken kan krijgen. Is in aantal gevallen voor ons
niet direct relevant. Vooral ook het belang en rol van de GMR.
2. Vaststellen notulen MR vergadering 09-12-2015
Twee kleine wijzigingen die worden doorgevoerd. Verder geen opmerkingen. Notulen vastgesteld.
3. Actielijst
 Verkeersthema: Ewald en Bart-Jan gaan het positief invullen. De auto's die goed geparkeerd
staan krijgen een positief briefje. Dit wordt onder schooltijd door de kinderen gedaan. Met
wegbrengen en ophalen. Vooraf melding van maken in de nieuwsbrief. Eventueel krant (actie
Daniel).
 MR verkiezingen, het verloop met aftreden en verkiesbaar stellen is niet helemaal duidelijk bij
alle leden. Actie Daniel contact opnemen met cursusleider (Johan).
 Terugkoppeling wijkagent. Het was druk en regenachtig. Ze heeft met de politiepet op gekeken.
Naast de groenstrook parkeren mag. Op de plekken waar je officieel niet mag staan, mogen
auto’s max 10 minuten parkeren. Dit (veiligheids)probleem is dus niet te handhaven. Een actie
vanuit school door kinderen is dan een goed alternatief. Waarom lopen de kinderen achter de
auto's langs... Omdat de stoep te smal is en vol staat met ouders. Wijkagent uitnodigen om
presentaties te geven aan de kinderen (actie Gio).
 Dorpsraad is bezig met voorbereidingen te treffen on naar de gemeente te gaan. Pakken het wel
groter op. De hele Ausemstraat t/m Meeuwenberg.
 Nelis (directeur Meeuwenberg) herkent het probleem niet. Zij werken met klaar-overs. Het
levert voor de kinderen minder gevaar op.
 Gio heeft ook met Maaike van de Vallei gepraat. Zij hebben ook behoorlijke verkeersproblemen.
De Vogelbuurt wordt wel voorzien van extra parkeerplaatsen.
 BHV-plan op de website heeft geen toegevoegde waarde.
4. StaVaZa Identiteitscommissie
Heldere brief van Suzanne. Het is niet verplicht, maar het is wel vastgelegd in de FER. Het gaat om
advisering en controle. Vinden wij het voldoende dat Wob als 'openbaar personeelslid' vanuit de MR de

identiteit blijft monitoren? We stellen geen commissie in, maar zien er als MR met Katholieke en
openbare bril op toe dat de identiteit gewaarborgd blijft tbv onder andere het jaarplan.
5. Speerpunten
Wat vinden wij als MR belangrijk en willen we aandacht aan besteden. Het schoolplan als leidraad
nemen. Wat staat daar in en hoe staat het ermee. Niet achteraf kijken maar blijven monitoren.
Schoolplan als agendapunt volgende vergadering.
6. Begroting 2016
Op bestuursniveau wordt nu al gekeken naar de begroting en investering 2017/2018. Op
directeursniveau wordt jaarlijks het budget verdeeld over de diverse posten op schoolniveau. Wil je
extra geld hebben voor grote projecten, dan praat je over de investeringsbegroting richting bestuur. Als
Gio daarmee aan de slag gaat, zet hij het op de agenda. In Q4 de begroting voor 2017 op de agenda.
7. ICT beleid

Ambitieus plan. Hoe gaat het plan op bestuursniveau geïmplementeerd worden op de
Kameleon? Batavorum heeft ICT coach (Bastiaan Kooi) die 3 dagen in de week met ICT beleid
bezig is. Bastiaan werkt voor de Kameleon samen met Ron. Als ICT beleidsplan klaar is Ron
uitnodigen om het plan toe te lichten (11 mei).
8. Forecast formatie
Binnen team is concept besproken. Motto is continuïteit. We kunnen nog steeds 8 groepen draaien. Met
de 1 oktobertelling is de verwachting stabiel.
9. Pestprotocol
Voor zover bekend zitten er geen kinderen in het protocol.
10. WVTTK





Terugkoppeling inspectierapport: tevreden/trots waar de Kameleon staat. Op 10 punten
beoordeeld. 8 voldoende en 2 goed. Geen verassingen, het sluit goed aan waar we staan
en denken te staan. Kameleon is op de goede weg.
Afmeldingen kunnen via de groepsapp worden doorgegeven.
Er is een e-mailadres aangemaakt: mr@dekameleondriel.nl. Inloggegevens in een apart
document in Dropbox.

11. Sluiting 22.00 uur

