Notulen MR vergadering 13-12-2016
Start: 20:00 uur
Einde: 21:45 uur
Locatie: de Kameleon
Aanwezig: Karin, Wob, Fred, Gio, Ingrid
Afwezig: Ewald

1. Opening en vaststelling agenda
Punt 6, de werkgroep kan nog geen input leveren voor deze vergadering. Dit wordt zsm geleverd. Het
punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Verder geen aanvullingen.
2. Vaststellen notulen MR vergadering 2-11-2016
Geen opmerkingen op de notulen. De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld.
3. Actielijst
Vastgestelde notulen worden door Ingrid op de website geplaatst.
Een nieuw bericht voor de nieuwsbrief 23-12-16 opstellen. Actie Wob en Karin
In directieberaad wordt besproken of jaarverslagen wel/niet op website geplaatst gaan worden.
De ouderraad heeft een stukje op de website geplaatst.
4. Status en planning MR verkiezingen
Ewald en Ingrid gaan 16-12-16 bij elkaar zitten om dit op te starten. Gezien de planning moet dit zsm
opgestart worden. Brief met info en datum 13-1-2017 inleveren digitaal versturen. Ook nog even een
kort bericht in de laatste nieuwsbrief.
5. Status invulling TSO 2017-2018
De schooltijden zijn bekend voor het komend jaar. De opvang zal niet veel verschillen van de huidige
opvang. Er wordt weer met ouders gewerkt. Er komt wel een hoofd TSO; krijgt ook het beheer over de
financiën. De bijdrage zal zo laag mogelijk zijn. Hiervan kunnen straks ook materialen gekocht worden.
Ook wordt een koppeling gemaakt met de vreedzame school. Er zijn 3 nieuwe ouders bijgekomen er
gaan 2 weg. De MR stemt in met het voorstel van de werkgroep TSO. Gio communiceert het voorstel
richting de ouders.
6. Aanbeveling vanuit Werkgroep Engels in lagere groepen
Dit punt wordt doorgeschoven.
7. Impact Wet werk en zekerheid (WWZ) op vervanging bij uitval en benodigde maatregelen
De wet is bedoeld om mensen meer garantie op een vaste baan te geven, maar in het onderwijs is dit
lastig. Invallers moeten naar 6x een contract aangeboden krijgen. Maar met krimp is dit een lastig punt.

De stichting werkt samen met IPPON maar het is lastig om bij te houden wie hoe vaak waar heeft
ingevallen. School wil geen invaller die voor de 7e keer komt. Om dit op te vangen heeft de stichting aan
alle scholen gevraagd een protocol op te stellen.
De school heeft een plan opgesteld. Eerste stap is inval via IPPON, lukt dat niet dan contact met duopartner, lukt dat niet dan leerkracht van andere groep, lukt dat niet dan onderwijsassistent die onder
supervisie voor een groep staat, lukt dat niet dan de ambulante medewerkers (Gio, Charlotte) lukt dat
niet dan wordt groep 6/7 een duo groep en de leerkracht die vrijkomt die kan de afwezige leerkracht
vervagen. Lukt dat niet dan worden ouders benaderd of ze het kind kunnen opvangen. Lukt dat niet dan
moet school voor opvang zorgen.
8. Bespreken voorstel begroting 2017
Het wijkt niet veel af van voorgaande jaren. Merendeel zijn vaste posten. Reisjes en excursies is iets
verhoogd, hierdoor hoeven de hulpouders niet zelf de entree te betalen voor het pretpark.
Teamscholing is verhoogd ivm de vreedzame school.
9. Voorstel Jaarplan MR
Wat wordt van de MR leden verwacht als eigenaar van de diverse onderwerpen. Voor de meeste punten
moet Gio input aanleveren. De eigenaar faciliteert naar de MR en bekijkt de stukken, stelt vragen, zorgt
dat het op de agenda komt. Hierdoor kunnen punten efficiënter opgepakt en afgehandeld worden. De
eigenaar is niet verantwoordelijk voor het samenstellen van de documentatie. Het jaarplan is een levend
document.
Actiepunt: De laatste versie wordt door Fred rondgestuurd.
Actiepunt: In de volgende vergadering jaarplan doornemen.
10. Pestprotocol
Er heeft 1 kindje ingezeten maar die is er alweer uit.
11. WVTTK
Gio heeft namens de school een bedankje gekocht voor Daniel. Wordt aanstaande vrijdag half 5
overhandigd. MR leden zijn ook van harte welkom. Ron gaat vanuit de Kameleon de GMR versterken.
12. Sluiting
Vergadering is 21.45 afgesloten.
Volgende vergadering is woensdag 1 februari 2017

