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

Donderdag 2 november 2017, 20.00 – 22.00 uur
Arno, Christa, Erik, Renske, Anudeep, Daniëlle, Cindy, Loes, Anne
Jolanda (ziek), Nick
Cindy

Agendapunten
1. Opening
2. Vaststellen agenda
Christa: Borgingscommissie: volgende vergadering
Verkiezingen puntje 5c
3. Mededelingen
4. Schoolzaken
Aanpassing aantal schoolrapporten en momenten
Erik miste een onderbouwing over dit stuk in de nieuwsbrief. Ouders
waren verbaasd hierover. Christa vraagt zich af waarom het rapport van
november is weggehaald, nu zien de ouders pas in maart op papier wat
de resultaten van hun kind is. Ook missen ze een stukje instemming
hierover vanuit de MR.
In de vergadering van 22 juni is hier kort iets over gezegd. De schoolgids
en jaarplan die is goed gekeurd in de MR staat nog drie keer rapporten
en in de schoolgids op de website staat opeens twee keer een rapport.
De oudergeleding mist de instemming die door MR moet worden
gegeven. Het is er toen vluchtig door heen gegaan tijdens de MR
vergadering. Volgens Loes is daar toen wel formeel akkoord voor
gegeven door de MR.
Anne legt uit dat het rapport van november vaak erg kort dag. Soms nog
maar één toets gehad en daarop een rapport baseren, geeft niet altijd
een goed beeld. Wel hebben wij nog de facultatieve oudergesprekken
waarop de ouders worden uitgenodigd en/of ouders mogen zich
inschrijven. Tevens gaven er ouders vorig jaar aan dat we in september
nog startgesprekken hebben gehad en dat het kort is op november.
Maart is een gekke tijd voor een eerste rapport. Eigenlijk zou je in begin
februari (voor de voorjaarsvakantie) het eerste rapport al mee moeten
geven en gesprekken voeren.

Medezeggenschapsraad
Het voorgenomen besluit is:
Het eerste rapport en de spreekavond worden verschoven naar voor de
voorjaarsvakantie.
Anne zal nog een stuk in de nieuwsbrief schrijven met meer
onderbouwing.

Actie Anne

Arno vraagt of er een digitaal rapport is via parnassys die naar de ouders
kan worden gemaild. We geven aan dat we hiermee bezig, maar de
normeringen in parnassys zijn vaak nog niet goed.
Tabitha APP
Er is een update geweest. De app was niet zo goed, maar het gaat nu
beter. De inlog voor ouders is omslachtig. Anne geeft aan dat de app nog
niet super werkt. Jammer, dat Klasbord weg is want dat werkte wel
goed. Als de app aan het eind van het jaar nog niet goed genoeg werkt,
dan stoppen we er waarschijnlijk mee.
Vanuit Meer Primair zijn ze bezig met Zulu Connect. Ook een programma
voor het contact met ouders. Verdere informatie zal hier nog over
volgen.
Christa vraagt zich af waar de beleidsvoornemens 2017-2018 zijn. Anne
vertelt dat die er nog niet zijn, net als het jaarplan. Dit klopt niet, maar
Anne gaat ermee aan de slag. Deze zal voor de volgende MR vergadering
klaar zijn.
Letten op de privacy van de gegevens van de kinderen van school. Hier
moet voorzichtig mee om gegaan en wanneer we deze door willen
geven, moet dit met een akkoord van de ouders. Er komt in 2018 een
nieuwe privacy wet, waar we rekening mee moeten houden.
5. MR Intern
Jaarplan met evaluatie beleidsvoornemens 2016-2017
We hebben het plan nogmaals doorgenomen en deze is nu beter
beschreven. Het plan is goed gekeurd.
Selectieproces nieuwe directeur
We bespreken met elkaar het stappenplan voor het proces nieuwe
directeur. Bij puntje 1 moet het team eraan toe worden gevoegd. Ook zij
moeten er opnieuw over brainstormen of de profielschets nog steeds
klopt. Dit willen wij tijdens de studiedag van 24 november doen. Ook
Thea moet hier weer in betrokken worden, dit zal Loes doen. Tijdens de
volgende MR vergadering zal dit punt besproken worden.

Actie Anne

Actie Loes
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Ook zal Margreet bij deze vergadering aanwezig om het proces met
elkaar vast te stellen.
Jaarverslag MR
Het jaarverslag is af en zal rond gemaild worden. Volgende vergadering
Actie
zal het opnieuw op de vergadering komen voor goedkeuring.
Renske/Loes
Verkiezingen
Uitslag MR-verkiezing is niet naar alle ouders kenbaar gemaakt. Alleen
die kandidaten. Erik schrijft hierover een berichtje voor de nieuwsbrief.
Actie Erik
Erik is in totaal opnieuw aangesteld voor de MR voor drie jaar. Na dit jaar
gaat hij eruit en blijven er nog twee jaar over van zijn termijn. De
eerstvolgende uit de verkiezingen met het hoogst aantal stemmen mag
dit termijn afmaken. Voor Erik hoeven er dus geen verkiezingen
gehouden, dit mag wel. Christa vraagt dit na bij de helpdesk voor MR.
Arno en Nick stoppen na dit jaar want dan zit hun termijn erop. Daarvoor
worden wel nieuwe verkiezingen gehouden.
Het verkiezingsreglement moet de volgende keer duidelijk zijn voor
iedereen. We zetten de verkiezingen op de agenda voor in
Aanpassing rapport
De MR gaat akkoord met het voorstel van het verschuiven zoals in punt
4a staat beschreven.
6. Rondvraag
Borgingscommissie nieuwe schooltijden moet een nieuw agendapunt
worden voor de volgende vergadering.
7. Sluiting

