Notulen MR vergadering 18-09-2017
Start: 20:00 uur
Einde: 22:00 uur
Aanwezig: Karin, Ewald, Fred, Gio, Ingrid, Roeline, Wob
1. Opening en vaststelling agenda
Iedereen is akkoord met de agenda.
2. Taakverdeling MR
Ook dit schooljaar blijft Fred voorzitter en Ingrid secretaris. Roeline neemt een aantal
punten/onderwerpen uit het jaarplan over van Ingrid. Fred zorgt voor een nieuw overzicht.
3. Vaststellen notulen MR vergadering 26 juni 2017
Eerste zin pagina 2 verwijderen. Aangepaste uitslag van de IEP eindtoets: norm inspectie is een score
van 80, de Kameleon heeft een score (na aanpassing) van 83. Met de aanpassingen zijn de notulen
vastgesteld.
4. Actielijst
- Notulen staan op de website
- Berichten nieuwsbrief actie Ingrid
- Team gaat in overleg over het integreren van pestprotocol met visie vreedzame school
- Gio moet resultaten van onderzoek ICT wensen, groei en knelpunten nog met Ron bespreken. Op basis
daarvan wordt ICT-plan aangepast.
- Keuze onderwijsmateriaal meerbegaafden wordt binnenkort besproken met werkgroep.
- Vaststellen scholingsbehoefte Engels; punt moet nog blijven staan. De werkgroep moet nog met plan
van aanpak komen. De huidige methode voor 7 en 8 blijft nog even bestaan.
- Vaststellen scholingsbehoefte plusgroep, de werkgroep is daarmee bezig. Focus ligt op borgen van
kwaliteit. Actie bij Ewald.
- De vergaderdata zijn als volgt: 30 oktober, 4 december 2017, 5 februari 2018, 12 maart 2018, 16 april
2018, 11 juni 2018
- Datum en locatie diner 2018-2019: actie Roeline en Karin.
5. Agendapunten jaarplan
- Vergaderdata zijn definitief vastgesteld.
- Evaluatie van de MR in afgelopen jaar 2016-2017
Iedereen heeft een aantal 'tops' en tips opgeschreven. Deze zijn tijdens de vergadering besproken.
Tops:
* Snelle verkiezingen en keuze nieuw lid
* Taakverdeling en jaarplan

* Goede input directie, openheid directie/mr, samenwerking directie/mr
* Heldere vergaderstructuur
* Proactieve houding
* Efficiënte vergaderingen, goede planning, to the point vergaderingen, vergaderingen binnen de tijd
* Fijne sfeer
Actiepunt: nadenken over uitnodigingen van 'externe' interne tijdens de MR vergadering; ook tbv eigen
reflectie.
Tips:
* Rouleren tav koffietractie tijdens mr vergadering
* Vaste notulist
* Zaken nvt schrappen op de agenda (bijvoorbeeld inspectierapport)
* Reactief naar proactief
* Zichtbaarheid mr team en ouders --> achterban van oudergeleding vragen wat ze missen vanuit de mr
of waar behoefte aan is
* Breder blijven denken (focuspunten)
* Digitaal soms niet zichtbaar
- Vastelling/wijziging/evaluatie van het communicatiebeleid vanuit schooldirectie richting ouders:
manier van communiceren en frequentie is goed. Er wordt specifiek aandacht geschonken aan
terugkoppeling voortgang verbeterpunten. En behaalde resultaten worden ook vaker gecommuniceerd
richting ouders.
- onderwijsinspectierapport wordt geskipt.
- GMR notulen zijn doorgestuurd naar mr
- Vakliteratuur (Wob)
- Financieel verslag en begroting mr (wat wil de mr nog met het geld doen)
- Checken en herzien MR statuut en reglement (geen aanvullingen)
- MR reglement revisie goedkeuren (nvt)
- Voorbereiding verkiezingen mr (oktober op de agenda). Einde van dit schooljaar zit de zittingsduur van
3 jaar erop voor Fred en Ingrid. De voorbereidingen verplaatsen naar voorjaar 2018.
- Informatie en discussie over jaarverslag de Kameleon; jaarplan is uitgangspunt voor jaarverslag.
Daarnaast worden belangrijke gebeurtenissen vermeld. Helder verslag, geen vragen/opmerkingen.
Actiepunt: budget gebruiken om te besteden aan school. Bijvoorbeeld iets leuks voor de kinderraad.
Bespreken volgende vergadering.
6. Pestprotocol
Er zit momenteel geen kinderen in het protocol.
7. WVTTK
EH wil graag aandacht voor/ besteden aan verantwoordelijk leerkrachten en juridische gevolgen mbt
bijvoorbeeld kamp, water en uitjes met kinderen als er wat gebeurt (neerleggen bij GMR,
directievoorzitter; actie Fred en Gio).
FK: vaststellen jaarverslag MR. Een recente versie is niet te vinden. Punt wordt uit jaarplan geschrapt.
8. Agenda 30 oktober 2017
- zichtbaarheid MR bij ouders/ team
- sponsoring
- aantal punten wordt verplaatst
- brainstormen over geschenk aan kinderen nav verkiezingen kinderraad
10. Sluiting om 22.00

