Notulen MR-vergadering 8 juni 2017
Datum: donderdag 8 juni 2017
Locatie: De Holm
MR leden (ouders): Tamara Marantika (voorzitter), Marko Snijders en Harm-Jan, Bouwknegt
MR leden (leerkrachten): Nienke Aben, Ilona van Bruggen en Jeanette Mulder
Afwezig: geen
Extra aanwezig: Jolien Brouwer en aspirant leden Karin Pasman en Wessel van Eeuwen
Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt door Tamara geopend om 19:32 uur.
Ook dit keer de streeftijd voor het einde van de vergadering 21.30 uur.
Aangezien dit de laatste vergadering is van Tamara wordt er een nieuwe indeling van de
functies gemaakt.:
• Voorzitter: Wessel van Eeuwen
• Secretaris: Harm-Jan Bouwknegt
• Algemeen lid: Karin Pasman

Vaststelling notulen MR-vergadering 20 april 2017
• De notulen moet nog iets aangepast worden bij het onderwerp ‘Nieuwbouw” daarna
mogen ze op de site gepubliceerd worden.

Ingekomen stukken
•

Bij de leden van de MR is de conceptbrief voor de ouders binnengekomen over de
mogelijke Prikactie in het basisonderwijs. Op deze brief zijn enkele reacties en
aanvullingen van de MR leden binnengekomen. Ondanks dat de leden van de MR het
eens zijn met reden van deze prikactie, geven ze aan niet direct toestemming (voor
zover dat al nodig is) voor eventuele vervolgacties. De brief voor deze eerste actie is
inmiddels aangepast en krijgt de goedkeuring om naar de ouders te mogen gestuurd.

Mededelingen
Directie/Team
•
•

Kamp groep 8 zal volgend schooljaar in het begin plaatsvinden.
De OR heeft nieuwe/ of zoekt nieuwe groepscoördinatoren.

GMR
● Geen stukken binnen gekomen. Jolien vraagt in de vergadering nog aan Voila hoe we
wel toegang tot deze stukken kunnen krijgen.
Ouderraad
● Geen stukken binnengekomen.

Inhoudelijke bespreekpunten

Preventie
Jeanette heeft recent een document ontvangen met de belangrijkste wijzigingen in de ARBOwetgeving. De 6 doelstellingen van deze wetswijzigingen zijn:
1. Versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de
arbodienstverleners;
2. Verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding
3. Het kunnen consulteren van de bedrijfsarts
4. Ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere
arbodienstverleners met taken uit de Arbo regelgeving
5. Een verplicht basiscontract arbodienstverlening met minimumeisen
6. Meer mogelijkheden voor handhaving op bovenstaande onderwerpen en toezicht
De rol van de MR in deze zaken moet nog nadere bekeken worden. Jeanette zal het document
doorsturen naar Marco. Deze zal het onderwerp op de volgende vergadering zetten.

Verbeterpunten (inspectierapport i.c.m. schoolplan)
De eindtoets geeft na een voorzichtige schatting een stijgende lijn op spelling. Groep 7 heeft op
rekenen een achteruitgang. Na analyse komen 2 oorzaken naar voren. De eerste oorzaak is
verschillende instructies en de tweede is dat het toch wat rumoerig was in groep. Deze groep
vormde dit jaar de combinatiegroep 7/8.

Plan van aanpak
Er is een plan van aanpak opgesteld voor 2017. Belangrijkste punten zijn dat er geen goed
pestprotocol is. Het pestprotocol zal vernieuwd worden. De kanjertraining nieuwe stijl zullen
ingevoerd worden. Verder wordt melding gemaakt dat de school geen CO2 meter heeft en de
afzuiging in de toiletten niet voldoende is. Gezien de nieuwbouwplannen zal gekeken worden
naar praktische toepasbare oplossingen.
5-gelijke dagen rooster
Aanstaande maandag 12 juni zullen Ilona en Jeanette een bezoek brengen aan de
Loysderhoek. Ze zullen extra kijken naar de splitsing tussen onder en bovenbouw. De
pauzeverdeling zal ook nogmaals onder de loep worden genomen. Er wordt gewezen op nodige
deadlines indien er wordt overgegaan naar het 5-gelijke dagen rooster.
Nieuwbouw
Er is al een sessie geweest met de projectleider (Alie Kok). Ze gaf aan dat de betrokken partijen
moeten kijken naar 2040 en dan pas naar wat nu al nodig is. Ook is er al gekeken naar welke
ruimtes en zaken die met elkaar gedeeld kunnen worden. Voor de ouders is er al een
informatieavond geweest. Wat opviel was dat er 2 stromingen zijn. De eerste is voor om zoveel
mogelijke de “oude school” te behouden, terwijl de andere groep een hele nieuwe inrichting zou
willen. Rond de Ahoy gespreken zullen de ouders nog geïnformeerd worden over de status van
dit project.

Taakverdeling nieuwe MR leden
In het begin van de vergadering zijn de functies vastgelegd. Marco zal dit nog doorgeven, zodat
de juiste cijfers op de site komen. De inloggegevens van de google drive van de MR worden
gedeeld met de nieuwe leden.

Groepsindeling 2017-2018
Op de nieuwe groepsindeling zijn weinig reacties gekomen. Alleen vanuit de huidige groep 4 zijn
wat vragen gekomen. Deze heeft Jolien kunnen beantwoorden. Vanuit de nieuwe groep 6 zijn
niet of nauwelijks reacties gekomen. Voor deze groep is de invulling tot en met de jaarwisseling
stabiel. Voor de periode daarna moet nog een oplossing gevonden worden.
Voor het nieuwe schooljaar heeft is al bekend dat er een aantal thema’s zijn uitgekozen voor de
Kanjertrainingen. De School voor de Kunsten gaat dramalessen verzorgen.

Huisvesting BSO Humanitas
Humanits heeft haar verzoek ingetrokken, waardoor dit onderwerp niet meer aan de orde is.

Rondvraag / mededelingen

●
●

●

Jolien: nog tijdens de vergadering is geregeld dat we bij de toegang hebben tot de
stukken van de GMR. Christie zal ook de oude stukken delen op Google drive.
Jolien; fijn dat alles nu loopt bij de MR en dat de opvolging is geregeld. Jolien vraagt
extra aandacht voor het afscheid van Tamara die na 3 intensieve jaren als voorzitter de
MR gaat verlaten. Er is alom waardering voor de wijze waarop Tamara haar functie heeft
ingevuld.
Harm-Jan; complimenten voor de informatie mail en actie naar aanleiding van de
losgebroken hond die op de kinderen van groep 3 af kwamen rennen. Door snel
handelen van de leerkrachten is dit voorval met een sisser afgelopen.

Sluiting
Tamara sluit haar laatste vergadering om 21.40 uur

De volgende vergadering is op donderdag 31 augustus 2017 30
Overige nog resterende vergaderingen/ bijeenkomsten:
❖ De vergaderingen voor schooljaar 2017-2017 moeten nog vastgesteld worden.

