Notulen MR vergadering 07-03-2017
Start: 20:00 uur
Einde: 22:00 uur
Locatie: de Kameleon
Aanwezig: Karin, Ewald, Fred, Gio, Ingrid, Roeline
Afwezig: Wob
Notulist: Ingrid

1. Opening en vaststelling agenda
Punt toevoegen: onrust in groep 4, vanuit de ouders binnengekomen via Fred
2. Voorstelronde
Roeline Westerveld is door de ouders die hun stem hebben uitgebracht, gekozen als nieuw lid van de
MR. Iedereen stelt zich kort voor.
3. Taakverdeling
Fred blijft voorzitter. Rol secretaris rouleert: De notulen worden gerouleerd genoteerd door de leden.
Begin volgend jaar wordt deze manier geëvalueerd.
4. Vaststellen notulen MR vergadering 01-02-2017
Er is een kleine wijziging bij punt 5. (Zie print)
Gio legt punt 6.3 verder uit. Wat de plannen voor de Kameleon mbt passend onderwijs zijn. Er is nog
een lange weg te gaan, maar de intentie is goed. Passend onderwijs is voor alle kinderen, maar het
wordt nog onvoldoende gefaciliteerd.
5. Actielijst
- Ingrid zet de notulen die nog niet zijn geplaatst op de website.
- Jaarverslag wordt niet op de website geplaatst.
- Op de agenda van de teamgeleding wordt de MR en OR als vast punt genoteerd.
- Tekst over de MR aanpassen (Roeline toevoegen).
- Nieuw bericht voor de nieuwsbrief opstellen voor nieuwsbrief over 2 weken.
6. Agendapunten jaarplan
6.1 participatie met OR; de MR zie op dit moment geen toegevoegde waarde in een proactieve rol.
6.2 beleid omtrent veiligheid, welzijn, gezondheidszorg. Er is een internetprotocol. Vanuit de vreedzame
school zijn gedragsregels (afspraken) vastgelegd waar school breed mee gewerkt wordt.

6.3 identiteit onderwijs: Mede door IPC komen alle godsdiensten aan de orde naast de reguliere
feestdagen. De leerkrachten vullen dit op eigen initiatief in. School is bezig om te kijken of er een keer
een specifiek feest (bijvoorbeeld Islamitisch) te organiseren.
6.4 concept formatieplan 2017-2018. Er is een eerste opzet gemaakt qua invullen van de leerkrachten
op de groepen. Dit wordt eerst met het team besproken daarna gaat het naar de MR.
6.5 TSO Hoe wordt het ingevuld, wat zijn de kosten en wanneer gaat het in. Er komt een coördinator
TSO, inclusief financiële rol. Gio gaat de ouders informeren over de kosten en de vacature die vrij komt.
6.6 Schooltijden Hierover is geen nieuws/wijzigingen te melden.
6.7 Groene map De map wordt met nieuw materiaal gerouleerd.
6.8 GMR er zijn geen punten te bespreken.
7. Pestprotocol
Er zit momenteel 1 kind in fase 2 voor de tweede week. De leerkracht zit er bovenop.
8. WVTTK
Eddy Verrips is op school geweest en heeft met Kinderraad, een paar ouders en de leerkrachten
gesproken. Hij had een goede indruk van de school.
De onrust in groep 4, namens meerdere ouders. Het is een optelsom van aantal leerlingen (34) en het
aantal zorgleerlingen die geen arrangement hebben en de rol van de onderwijsassistent. Gio gaat de
ouders informeren over de ontwikkelingen mbt de klas.
9. Agenda 30 mei
Gezien de afwezigheid van Fred en Ingrid en de beperkte mogelijkheden om te verzetten komt de
vergadering op 19 april te vervallen.
- Vaststellen formatieplan
- Evaluatie klachtenregeling
- Concept School ondersteuningsplan
- Informatie concept schoolgids
- Informatie over school jaarplan
10. Sluiting om 22.00

