Medezeggenschapsraad
Notulen MR vergadering
Datum en tijdstip:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Donderdag 14 december 2017, 20.00 – 22.00 uur
Erik, Arno, Christa, Renske, Jolanda, Cindy, Loes, Anne
Nick, Anudeep
Daniëlle

Agendapunten
1. Opening
Welkom
2. Vaststellen agenda
Geen toevoegingen
3. Mededelingen
Nick en Anudeep hebben zich afgemeld voor de vergadering.
4. Schoolzaken
- Er is druk gezocht door Anne naar vervanging voor Mia, Nanda en Danielle. In
groep 1/2 is dat gelukt met Barbara Berger. In groep 5 is het opgelost met de
inzet van leerkrachten die extra willen werken. Alleen de vervanging van
Danielle is tot op heden is niet gelukt. Zowel intern als extern is er gezocht
naar vervanging. Alle vacatures zijn uitgezet bij detacheringbureaus. Anne
bekijkt de mogelijkheid om van 3 groepen 5, 2 groepen 5 te maken. Dinsdag
19 december komt er een extra ouderavond om ouders te informeren hier
over.
- Functiehuis: Na de fusie van de twee stichtingen Quercus en SKOH waren er
diverse vormen en benamingen van functies. Dat wil het bestuur gelijk
trekken. Een adjunct directeur wordt uiteindelijk een kernteamleider, de IB ‘er
wordt een leerkracht met taken.
Jaarplan 2017/2018
- Het jaarplan wordt besproken.
- Blz. 4: Waarom zijn er zoveel teambijeenkomsten voor visie en cultuur? De
bijeenkomsten zijn niet alleen hiervoor maar ook voor taal en rekenen. Er zijn
twee vergaderingen per onderwerp.
- Hoe wordt het mailen met de leerkracht ervaren? Het wordt door de
leerkrachten als positief ervaren. Er wordt op de juiste manier gebruik van
gemaakt door ouders.
- De overige aandachtspunten zijn wel enorme projecten, is dit behapbaar voor
het team? Ja, het zijn toch voornamelijk al lopende zaken.
Datum
donderdag 28 sep.
donderdag 2 nov.
donderdag 14 dec.
donderdag 11 jan.
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Cindy
Danielle
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Datum
donderdag 15 feb.
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donderdag 17 mei.
donderdag 21 jun.
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Taal: De criteria voor begrijpend lezen waar op wordt getoetst, staan niet in
het jaarplan. Het staat wel in het taalbeleidsplan. Het zou nog duidelijker zijn
als de gegevens worden overgenomen in het jaarplan zodat er één overzicht
ontstaat.
Rekenen: Wat is een automatiseringsmoment per dag? De bedoeling is dat dit
er komt. De bedoeling is een doorgaande lijn hiermee te creëren. Ook hier
zou het fijn zijn als de criteria specifieker worden gemaakt.
Er staat ook iets over scholing bij het punt rekenen. Jolanda heeft scholing
gehad. We willen graag een rekenspecialist volgend schooljaar.
Ontruiming: Deze moet gepland worden. Er zijn meer dan genoeg BHV’ ers.
Zijn gaan elk jaar op een herhalingscursus voor EHBO en brandoefening. Het
ontruimingsplan is up to date. Ieder jaar wordt deze opnieuw bijgesteld door
een leerkracht die coördinator is van deze commissie.
App: Er is een brief gestuurd naar Concapps met een voorwaardelijke
opzegging. De app werkt gewoon niet naar behoren. Alle punten waar we
tegen aan lopen zijn in de brief gezet. Als deze punten in maart niet verbeterd
zijn, zeggen we per 1 april op.
Men zou graag weer een goede jaarkalender willen hebben. In de app werkt
deze niet goed. Plus dat alle afspraken omtrent boekenbeurten en
spreekbeurten van alle klassen te zien zijn, dat is niet nodig. Men pleit voor
een goed werkende website, die te lezen is op een computer maar ook op een
smartphone. Er bestaan zeer goede pakketten voor websites die goed te
gebruiken zijn voor scholen.
Het jaarplan wordt goedgekeurd, mits de aanpassingen ook worden gedaan.

5. MR Intern
Selectieproces nieuwe directeur
- Het bestuur is in zee gegaan met een extern bureau, Scolix. Margreet Vendel
heeft contact gehad met Erik. Men vindt het goed dat het bestuur het
uitbesteed. Scolix wil met ons rond de tafel op woensdag 20 december om
hun plannen uiteen te zetten. Het team, de ouders en de MR worden allen
bevraagd omtrent wensen voor een nieuwe directeur. Scolix komt hier voor
op school, dat is positief. Zij doen waarschijnlijk een voorselectie en zullen
hiermee naar alle betrokkenen gaan.
- Als MR zijn we wel gepasseerd in het meedenken over het proces betreffende
het aannemen van de nieuwe directeur, dat is heel erg jammer. We gaan wel
onze poot stijf houden als het gaat om het inzien van cv’s van de
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donderdag 2 nov.
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sollicitatiekandidaten. We willen weten met wat voor kandidaten we te
maken hebben.
Renske notuleert de bijeenkomst met Scolix op woensdag 20 december zodat
alles zwart op wit staat.
Jaarverslag MR
De laatste zin van punt 5 van het jaarverslag moet naar punt 8.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd mits de aanpassing wordt doorgevoerd.

Jaarplan 2017/2018
- Het jaarplan wordt goedgekeurd, mits de aanpassingen ook worden gedaan.
- Men wil graag een stukje in de nieuwsbrief zodat ouders meer betrokken
worden bij de MR en misschien ook wel meer interesse krijgen voor de MR
(en bijvoorbeeld het jaarplan van de school). Christa gaat een stukje maken
hiervoor.
6. Rondvraag
- Er willen wel collega’s in de MR ter vervanging van Danielle, mits er wat
gecompenseerd wordt in hun taken en de vergaderdata wat worden
aangepast. De donderdag komt niet altijd uit. De nieuwe data worden samen
bedacht met de nieuwe collega.
- Moet er nog een bloemetje/plantje worden overhandigd aan Paula voor haar
inzet binnen de MR de afgelopen jaren? Ja, wel zo netjes! Tijdens de
kerstborrel is een mooi moment. Dan moet ze wel uitehnodigd worden door
Anne. Jolanda gaat dit met Anne opnemen.
7. Sluiting
- 22.00 uur precies!
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