MR Vergadering - Notulen
Datum:
Tijd:
Locatie:
Notulist:
Aanwezig:
Afwezig:

11-12-2018
19.00 uur
MDE
Monique
Hedy van Harselaar (HH), Marijke van Pelt (MP), Monique Liesting
(ML), Hesley Wijnaldum (HW), Mart Muller (MM)
-

1.

Opening

MM opent de MR vergadering

2.

Notulen vorige vergadering
-Alert blijven op prive gegevens en namen te vermelden in de notulen.
HW past vorige notulen aan.
-Zonnepanelen en elektrische bovenramen staan gepland voor de zomer
2019. Dit is afhankelijk van de subsidie en de draagkracht van het dak.
Eventuele bijkomende kosten van het dak komen voor rekening van de school
(begroting).
-Airco’s (indien nodig) kunnen via de conciërge opgeslagen worden.
-TSO : als ouders willen reageren op eerdere gemaakte afspraken en oude
contracten bij Speelwijs. kunnen zij zelf contact opnemen met KindeRdam.
-Oudertevredenheidspeiling: op directeurenniveau wordt BLICK-breed gekeken
naar de planning en het instrument. Mogelijkheid is om de peiling(en) te
gebruiken vanuit Vensters PO. Wordt vervolgd.

3.

Mededelingen van de directie
- Vertegenwoordiger van Malmberg is langs geweest in verband met een nieuw
aan te schaffen rekenmethode voor de groepen 1-8. Team gaat onder
leiding van de rekenspecialist en vertegenwoordiger van Heutink op zoek
naar een rekenmethode die bij onze school past. De methode Pluspunt (4)
en Wereld in getallen (5) zullen hiervoor o.a. bekeken / uitgeprobeerd
worden.
- Op bestuursniveau wordt er gewerkt aan het vervangingsbeleid (bij
ziekte/verlof).

- Bezoek auditteam in mei 2019 aan de Catamaran. Zij brengen als critical friend
onze onderwijskwaliteit in kaart en kijken waar er verbeterpunten zijn op
onze school.
- Na diverse proeflessen is er besloten om te starten met de Engelse methode
voor de groepen 1-8 Take it easy.
- HH heeft begroting gesprekken gevoerd, dit jaar zitten wij erg ruim in de
formatie, maar wordt er niets geschrapt. Voor volgend schooljaar heeft HH
een ambitieuze prognose gemaakt, die ten alle tijden bijgesteld kan worden.
- Leerling peiling Sociale Veiligheid groep 7 en 8 (mei 2018) geeft een score om
trots op te zijn: we scoren 8.6. Het landelijk gemiddelde is 8.7. We besteden
hier veel aandacht aan met elkaar.
- Nieuwe schooltijden: Plan van aanpak.
Na de kerstvakantie komt er een 1e aankondiging en wordt er een tijdspad
uitgezet. Extra MR vergadering wordt ingelast 9 januari om 13.00 uur.
Alle aanvullende info is welkom.
4.

Beleid/ procedures rondom veiligheidsincidenten buiten school.
- N.a.v. een incident buiten de school waar een ex-leerling en een leerling van
onze school bij betrokken waren. School is niet geïnformeerd door de
wijkagent. De procedure is : in samenspraak met de wijkagent en de
betrokken scholen stappen ondernemen. Hedy vraagt na bij de wijkagent
waarom dit niet is gebeurd.

5.

Update veiligheid actiepunten.
Zaken recent doorgenomen met stafbureau. Zie besluitenlijst

6.

Update TSO.
Afgelopen tijd zijn er diverse incidenten geweest. Bij incidenten ligt de TSO zelf
de ouders in (na overleg met school).
Er moet verscherpt toezicht komen en de leidsters op het plein moeten
herkenbaar zijn d.m.v. hesjes/ bodywarmers ( evt. hesjes van school).
Ook moet de TSO buiten overzichtelijker gemaakt worden. De beide scholen
lopen nu door elkaar op het plein. Duidelijke afspraken en eventueel afzetten
van het plein.
In de leerlingenraad is hier over gesproken en zal in januari gepraat worden over
afspraken in de school, op het schoolplein en bij de TSO.

7.

Medezeggenschap van Blick- gesprek met Harry Nijkamp.
Welke inbreng om de MR- GMR te verbeteren en te professionaliseren?
-ML : Statuten aanpassen Blick breed.
-HW: mist draagvlak/samenwerking van alle MR en doet voorstel om met alle
MR-en 1x per jaar bijeen te komen als “collegiale consultatie”.
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-HH: Openbare gedeelte van de GMR vergadering bij wonen door
belangstellenden.
Zaken die op de agenda komen: Open, Oprecht, Kritisch en bij voorkeur over
onderwijs inhoudelijke zaken.
-MM: Openbare stukken delen met MR.
8.

Update GMR:
Niet van toepassing. Volgende GMR 13-12-2018.
Actielijst:
Persoon
MP
HH

HH
HW

HW

HH

HH

HH
HH
HH
Allen

Actie/besluit
Het hek bij het Baken staat nog steeds
regelmatig open.
Bij het onoverzichtelijke hoekje op het
schoolplein is een ongeluk gebeurd.
Conciërge heeft dit afgezet met lint en het is
verboden om hier te spelen. Inmiddels is hier
contact over geweest met RD (
beleidsmedewerker huisvesting van Blick) en
er komt een oplossing.
Evt. vergoeding laptop, telefoon leerkrachten
door Blick laten berekenen.
De mediator van Blick ( Harry Nijkamp) gaat
het medezeggenschapsstatuut en het
huishoudelijk regelement oppakken.
Wordt vervolgd.
Hesley gaat de vacatiegelden van de
oudergeleding MR voor 31 december
regelen.
Overweging ouders/ OR polsen over
verandering schooltijden / continurooster
schooljaar 2019-2020
Bericht in de Flessenpost zetten over de
gelden van de MR die besteed zijn aan 2
draadloze microfoons.
Hedy vraagt na bij de wijkagent waarom er
geen contact is geweest n.a.v. incident.
Informeren naar mogelijkheden
vingerknelbeveiliging / offerte opvragen.
Offerte volgt van stafbureau omtrent scherpe
betonnen punten.
Informatie verzamelen omtrent opties nieuwe
schooltijden / continurooster.
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z.s.m.
z.s.m.

17-12-2018
Komende
periode

31-12-2018

08-01-2019

17-12-2018

z.s.m.
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z.s.m.
08-01-2019

