Notulen MR vergadering 11-05-2016
Start: 20:00 uur
Einde: 22.00 uur
Locatie: de Kameleon
Aanwezig: Karin, Fred, Ingrid, Daniel, Ewald, Gio, Wob
1. Opening en vaststelling agenda
Aanvulling op de agenda: schoolplan, schoolgids, vergaderdata, schooltijden.
2. Vaststellen notulen MR vergadering 09-03-2016
Geen opmerkingen, agenda vastgesteld.
3. Actielijst
 MR verkiezing iedereen zit drie jaar uit, daarna verkiezingen voor 1 zetel. Met een verloop (nog
vast te stellen termijn) voor de andere 2 zetels.
 Verkeerssituatie wel blijven monitoren en regelmatig een bericht plaatsen in nieuwsbrief.
Eventueel ouders direct aanspreken.
 De wijkagent komt 18 mei en gaat alle groepen langs. Ze gaat iets vertellen over
verkeersveiligheid en ze gaat ook naar buiten om de kinderen te laten zien hoe ze het beste het
schoolplein kunnen verlaten.
 Ron ook agenda sturen (actie Ingrid).
 Alle punten zijn verder afgehandeld.
4. Formatie 2016-2017
Continuïteit is het sleutelwoord voor de leerkracht. Geen bezwaar, alle leden hebben ingestemd.
5. Terugblik afgelopen jaar
Er zijn doelstellingen geformuleerd in het schoolplan, zijn die ook behaald? Het team gaat begin juni
evalueren, bijschaven en daarbij de jaardoelstellingen voor het komende jaar vaststellen. Het meerjaren
deel globaal doornemen, het jaardeel gedetailleerd doornemen. Opmerkingen en bevindingen aan
Ingrid doorgeven. Die gaat het bundelen voor de volgende vergadering. Voor de zomervakantie moet
nieuwe plan klaar zijn. Gio stuurt dit via email rond voor goedkeuring.
6. Vooruitblik komend jaar
Data in laatste vergadering vastleggen. De teksten voor de schoolgids liggen bij de drukker. Gio stuurt de
teksten rond. Alle leden sturen opmerkingen en aanvullingen via e-mail retour aan Gio.
7. Mededelingen directie





De contacten met SKAR worden uitgebreid. Voornemens is dat op 1 juni de BSO in het lege
lokaal komt. Daarnaast wordt ook contact gezocht met andere partijen zoals peuterspeelzaal. En
er komt een gesprek met SKAR over de mogelijkheden mbt TSO.
24 mei studieavond, voorlichting vreedzame school. Een werkwijze binnen de school zodat
iedereen de sociale veiligheid op dezelfde manier toepast. Daarna wordt gekeken of dit past bij
de Kameleon.
Oudertevredenheidsonderzoek is uitgezet. De resultaten worden nog dit jaar met de ouders
gecommuniceerd.

8. Presentatie Ron ICT-plan
Ron licht de gestuurde documenten toe. Uitgangspunt is dat de basis in orde moet zijn. Goed
inventariseren wat er is en waar behoefte aan is. Technisch is nog niet alles mogelijk. Een van de wensen
is dat kinderen ook thuis kunnen inloggen in bepaalde lesmodules. De infrastructuur (intern en extern) is
hierop nog niet ingericht. Doel: ICT als leerlijn (bijv typecursus, Google zoek vaardigheden), niet als
middel. De koppeling met IPC is ook een belangrijk punt. In de thema's wordt waar mogelijk ICT
toegepast. Eerst inventariseren welk product/apparaat het beste aansluit bij de wensen van de school in
relatie tot de lesmodules. Wat zijn de volgende stappen: voor de zomervakantie moet de inventarisatie
klaar zijn. Ron komt het de volgende vergadering weer toelichten. Er is inmiddels al wel budget
aangevraagd voor het volgend schooljaar.
9. Pestprotocol
Voor zover bekend zitten er geen kinderen in het protocol.
10. WVTTK
 Schooltijden: stand van zaken worden kort toegelicht. Wel teleurgesteld dat er zo weinig ouders
op de informatieavond waren. Gelukkig voldoende stemmen binnengehaald om de stemming
geldig te maken. De werkgroep gaat kijken naar de volgende stappen zoals de invulling van de
TSO.
 Vader/Moederdag: bij een aantal ouders was niet bekend dat er in de midden/bovenbouw geen
vader/moederdagcadeau door de kinderen wordt gemaakt. Binnen het team wordt dit
besproken.
11. Sluiting 22.00 uur

