NOTULEN
Wat
Waar
Wanneer
Tijd
Voorzitter
Notulist
Mailadres
Bijlagen

: MR vergadering
: Berk 2 (OB-locatie)
: woe 20 november 2019
: 19.30u-21.30u
: Laila Deelen
: Debby
: mr-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl
: geen

Wie
Jocé Offerman
Emmy Schutte
Jessica van Wichen
Laila Deelen
Iris Krul
Debby Mozes
Mary Mourik

Namens
Leerkrachtgeleding
Leerkrachtgeleding
Leerkrachtgeleding
Oudergeleding
Oudergeleding
Oudergeleding
Directie

Initialen
JC
ES
JW
LD
IK
DM
MM

Aanwezig
X
X

Afwezig
X

X
X
X
X

GEDEELTE ZONDER DIRECTIE
2.

Notuleren, afspraken maken
Standpunt Laila: Als je in de MR gaat, kies je er zelf voor. De MR bevat taken en iedereen
zal iets moeten doen. Notulen maken is één van de taken. Dus dat kan iemand doen. De
prijs is te hoog en liever geen persoon die zelf kinderen op school heeft zitten.
Standpunt Jocé: Het notuleren is lastig als je ook het gesprek wilt volgen. Om die reden
is een notulist makkelijker. Die hoeft alleen te notuleren en niet te luisteren.

19.45

Debby weet niet of het iets voor haar is maar stelt voor om nog 2 vergaderingen te
notuleren en dan te laten weten of ze dit wil blijven doen. Bij de 3 e vergadering wordt er
geëvalueerd.
Emmy maakt de agenda. Iris heeft aangegeven haar back-up te willen zijn hiervoor.
3.

Doornemen en aanpassen HH reglement Groeiplaneet
Het HH regelement is doorgelopen, waar nodig gewijzigd en goedgekeurd.

20.00

4.

Doornemen en aanpassen MR reglement Groeiplaneet - BLICK
Artikel 34: Hier wordt nog even gevraagd wat de meerderheid moet zijn. Is nu 80% maar
dat lijkt ons veel.

20.15

5.

6.

Deze nemen we mee naar de volgende vergadering.
Doornemen en eventueel aanpassen jaarplan vergaderrooster
Het zorgplan bestaat niet meer. Dat is SOP (School OndersteuningsProfiel) geworden.
Irene wil graag mensen hiervan op de hoogte stellen. Onduidelijk is of ze de
personeelsleden van de MR bedoelt of de personeelsleden van school. Laila wil graag bij
dit gesprek worden uitgenodigd als het alleen voor de personeelsleden van school is.
Wordt teruggekoppeld.
MR standpunt n.a.v. aanpassing in BLICK (G)MR Reglement/MR BLICK???
Kan en mag een personeelslid, werkzaam binnen dezelfde stichting maar op een
andere school, tevens lid zijn van een MR van de school van zijn/haar kinderen?
Wij, MR Groeiplaneet, vinden het geen probleem.

20.30

20.45

7.

8.

Jaarverslag 2018/2018
Er dient een overzicht gemaakt te worden met de beleidszaken die afgelopen jaar de
revue hebben gepasseerd. Deze komt, na goedkeuring van de MR leden, op de
website.
Nu staat het jaarverslag van 2017/2018 er (nog) op.
Wie pakt dit op?
Laila gaat het jaarverslag maken. Daarna mailt ze het naar iedereen zodat het nagekeken
kan worden. Pas als alle punten en komma’s goed staan en iedereen het ermee eens is,
wordt het op de website geplaatst.
Veiligheid (week van de mediawijsheid)
Wat is er gedaan, wat niet?
Omgaan met (de gevaren van) social media?
Week van de mediawijsheid: Landelijke problemen bij het inloggen.
Joke van de bibliotheek heeft een les informatievaardigheden gegeven.
Ze bieden ook trainingen aan waar we volgend jaar aan mee kunnen doen.
(https://slimmetmedia.nl/basisonderwijs/visiespel-slimmetmedia/
Wat wordt er op school gedaan aan media wijsheid? Zoals gebruik van Facebook, TicToc,
Instagram, e.d. Besteed er tijd aan in de les. Kinderen zijn er erg naïef in. Het
belangrijkste is dat je blijft praten over dit onderwerp. Hou het bespreekbaar in de klas.
Emmy gaat met Joke in gesprek of ze meer wil doen met dit onderwerp.
Wordt besproken in het team en we komen er in februari op terug.
Gezondheid (gedragsprotocol en schoolprotocol)
Hoe is dit laatste bevallen?
Is het schoolontbijt zinvol, echt nodig?

9.

10.

Schoolontbijt? De verantwoordelijkheid van het (gezonde) ontbijt hoort bij de ouders,
niet bij de leerkrachten. Je kunt er een les aan besteden maar daar is geen heel ontbijt
voor nodig. Ga lekker rekenen met pannenkoeken of appels.
Ernst van de Jumbo is bereid om smaaklessen aan te bieden. Deze ervaring zal beter
blijven hangen dan een ontbijtje aan je tafel in de klas.
MR is van mening dat het schoolontbijt geen meerwaarde geeft en mag vervallen. Dit
wordt in het team besproken. Wordt volgend jaar opnieuw besproken.
Rapport
Is het een idee om een klein verhaaltje bij het rapport te doen waar de leerkracht in zet
hoe de leerling het op school doet? Leerlingen vinden het rapport niet interessant
genoeg om aan hun opa’s en oma’s te laten zien.
Het 1e rapportgesprek heeft geen meerwaarde. Je zou ouders wel doelen mee kunnen
geven wat ze thuis kunnen doen met hun kind. Als er gelijk iets opvalt, heb je een ander
gesprek.
Het leeft in de MR, dus zal in het team ook besproken moeten worden. Het moet op een
studiedag besproken worden. Er moeten beslissingen over worden genomen.
DIT BLIJFT OP DE AGENDA STAAN!!!
W.v.t.t.k.
Debby en Iris geven aan baat te hebben bij opleidingen om zo meer te weten te komen
over de MR en de werkzaamheden.
De GMR wil ook iets breed organiseren. Zij kunnen iemand inhuren en aanbieden aan de
MR. Jocé gaat dit navragen.
Hier komen we op de volgende vergadering op terug.

