Notulen MR vergadering 01-02-2017
Start: 20.00 uur / Gio sluit 20.30 uur aan
Stop: 22.00 uur
Aanwezig: Fred, Karin, Ewald, Gio en Wob
Notulen: Wob
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststellen notulen MR vergadering dinsdag 13 december 2016
 Punt 7. Met een griepepidemie is er geen benoemingsverplichting. In januari,
februari en maart zijn mensen langer inzetbaar. Op het moment is er
overigens onder de vervangers veel ziekte.
 Het stappenplan voor inval klopt, maar kan per klas verschillen, omdat niet
elke leerkracht dezelfde voorkeuren heeft aangegeven met invalwerk.
3. Actielijst
 Of het jaarverslag op de site komt, komt terug in het directieberaad.
 In de teamvergaderingen zijn de overige teamleden nog niet op de hoogte
gesteld van MR zaken. De teamgeleding van de MR zal dit gaan invullen. Gio
zet dit als punt op de agenda van de teamvergaderingen.
 In de nieuwsbrief stond weer een stukje over parkeren rond de school. Dit
punt gaat jaarlijks terugkomen in groep 7 en 8.
4. Status en planning MR verkiezingen
Er zijn twee kandidaten voor de oudergeleding. Roeline Westerveld (moeder van
Silvijn uit 1/2 B) en Debbie Simmers (moeder van Lucy uit 1/2 B) Vrijdag, 3 februari is
de sluiting van de stemming. Ewald belt de kandidaten. Eerst degene die het niet
geworden is en daarna de winnaar. Deze kandidaat neemt contact op met Fred om
het één en ander door te spreken. De volgende MR vergadering zal er appeltaart zijn
ter ere van ons nieuwe MR lid.
5. Aanbeveling vanuit werkgroep Engels in lagere groepen
Ron en Chantal hebben vorige week uitleg gegeven (vergadering 24-01 jl.) Zij hebben
gepeild wat iedereen in het team wil. Zij hebben verteld over de werkwijze CLIL.
Deze werkwijze kan, i.p.v. een methode, schoolbreed ingezet worden. Je kunt vanuit
deze werkwijze bv. een willekeurige les in het Engels geven. Er moet wel een lijn
doorgetrokken worden door de hele school. Deze werkwijze kan naast de methode
in de bovenbouw (take it easy) gebruikt worden. Er hoort wel een scholing bij. Hier
gaan we pas in het jaar 2018/2019 aan beginnen omdat we nu nog bezig zijn met de
Vreedzame School die nog geïmplementeerd moet worden volgend jaar. IPC is
inmiddels geïmplementeerd en moet geborgd worden. Misschien wordt ‘take it
easy’ nog doorgetrokken naar groep 6.
6. Agenda vanuit jaarplan MR v0.5
 Beleidsplan. Evalueren/bijwerken ICT beleidsplan. Ron vervolgt de boven
schoolse plannen en er is op het moment een cursus aanbod. In de
bovenbouw wordt op het moment gebruik gemaakt van chromebooks. Het
werken op de computer gaat zo een stuk sneller. Ron wil groep 4 daar ook in

mee laten draaien. Iedereen is op deze manier op tijd klaar met zijn werk en
IPC en Nieuwsbegrip kunnen ook door ieder gedaan worden. De kinderen
werken in de cloud. De kinderen die al veel kunnen helpen de anderen. Ieder
heeft eigen oortjes die bewaard worden in de laatjes. Er zijn ook splitters
voor de oortjes, zodat twee kinderen één computer kunnen horen. In de
toekomst gaat rekenen misschien op de computer gemaakt worden i.p.v. in
een schrift. Het beleidsplan wordt nu niet aangepast.
 Formatie. Leerkrachtentekort speelde vooral bij invallers. Hier op school is
geen tekort. Over de formatie is de eerste ronde op bestuursniveau geweest.
Er is minder krimp dan dat er gedacht werd. Wij kunnen budgetneutraal de
formatie invullen. Wij hebben met ons fusietraject een luxe positie van 6 jaar.
 20 en 21 februari is er een directie tweedaagse die gaat over passend
onderwijs. Ook de IB-ers van elke school zijn er deze keer bij en een onder of
bovenbouw coördinator. Elke school heeft een SOP die de basiskwaliteiten
van de school omschrijft. Wat daar buiten valt kun je als school niet aan. Hoe
kunnen we stichting breed werken met arrangementen. Dat wordt in de
tweedaagse bekeken en de plannen worden aan het eind van het schooljaar
bekend gemaakt.
 MR
- De GMR beschouwen we als informatief. Misschien nodigen we Ron uit
als er van één van beide kanten iets bijzonders is.
- Als er wetswijzigingen in de MR zijn zou de VOO ons daarop moeten
wijzen. Wat moeten wij als MR hiervan weten. Wij besluiten om een
dure cursus over wetwijzigingen (dichtstbijzijnde plaats is Doetinchem)
niet te gaan volgen.
- Vakliteratuur lezen. Ewald neemt de MR map mee.
- Evaluatie MR afgelopen jaar. Dit is niet zinvol in februari en we schuiven
het naar september 2017.
7. Pestprotocol
Geen bijzonderheden.
8. WVTTK
Fred vraagt of topografie een onderdeel van IPC is. Dit had hij begrepen van Philip,
onze IPC begeleider. Ewald legt uit dat in groep 6 Nederland, in groep 7 Europa en in
groep 8 de wereld wordt behandeld. Dit is ook de werkwijze van IPC. Topografie
moet je ernaast doen. IPC alleen dekt dit niet af.
9. Vaststellen agenda volgende vergadering (zie jaarplan)
 Punt 3. Plan van aanpak ouderparticipatie. Doen we niet.
 Punt 10. Vaststelling/wijziging beleid m.b.t veiligheid, welzijn en gezondheid.
Moeilijk weg te zetten. Doen we doorlopend.
 Punt 11. Identiteit van het onderwijs. Zien we dit terug in de schoolgids, met
feesten zoals kerst, met toegankelijk zijn voor alle kinderen.
 Punt 15. Formatie komend schooljaar.
 Punt 25. GMR notulen en agenda vergadering.
 Punt 28. Vakliteratuur lezen.

 Punt 41. Tussen schoolse opvang.
 Punt 42. Wijziging schooltijden / continurooster.
10. Sluiting

