Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk
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13 april 2016
20.00 uur
De Notenbalk, Harmelen
Patrick Poelwijk (voorzitter), Kelly Engbrocks, Jan-Willem Koldenhof,
Laura van der Kemp, André Klarenbeek (secretaris)
Rianne Gresnigt,

Nr. Onderwerp
1
Opening, agenda en mededelingen
 Rianne heeft zich afgemeld.
 Kelly wil graag duidelijker vermeld wat de status van de te lezen
stukken is.
 De werkwijze van de MR gaan we de volgende keer bespreken.
2
Notulen vergadering 18-02-2015
 Patrick zal contact op gaan nemen met de MR van de BAVO.
3
4

Actie

Patrick

Ingekomen post
 Wegens afwezigheid van Rianne geen inzicht in de inkomende post.
Nieuws van de directie
 Schoolondersteuningsplan; in april 2014 heeft de MR het


ondersteuningsplan van de Notenbalk goedgekeurd.
Wet sociale veiligheid; De nieuwe wet gaat 1 augustus 2016 in.
Binnen Kalisto is een werkgroep aan de slag om het bestaande arboveiligheidsplan hierop aan te passen. Dat komt deze maand naar de
GMR. De directies van alle scholen hebben hun eigen ARBOveiligheidsplan geschrevenvmet behulp van het format “digitaal



veiligheidsplan”.
Ouderenquête; deze staat geagendeerd voor volgend jaar. Graag
willen we in overleg met de MR de vragen bekijken die in Integraal
zitten.



Vakantierooster; De eerste opzet vanuit de commissie



vakantieplanning Woereen is aangepast aan de uren van onze school.
Binnenkort gaan we weer aan de slag met de schoolgids voor



volgend jaar.
Doorontwikkeling; vacature voor locatieleider is uitgezet. Er zijn 4



vacatures.
Tijdens de studiedag hebben we met het team gewerkt aan
eigenaarschap bij leerlingen. Een trainer van onderwijsadvies heeft
de ochtend verzorgd en ons laten kennis maken met de theorie van

Patrick

John Hattie. (leren zichtbaar maken) Dit was de start, het vervolg
komt op volgende studiedagen. ’s Middags is het team aan de slag
geweest met rekenen; vanuit het protocol dyscalculie zijn twee
instructiemodellen voor rekenen gekomen die belangrijk zijn om te
hanteren in je lessen. Hiermee help je kinderen om meer inzicht in
bv verhaalsommen te krijgen.
5

6.

7.

8.

Organisatiestructuur/ nieuws plaatsingscommissie
 Patrick gaat het ondersteuningsprofiel nalezen.
 ARBO/veiligheidsplan is door de GMR goedgekeurd. Hoe dit voor de
Notenbalk is afgestemd is nog onduidelijk.
 Ouderenquête Volgend jaar staat die op de rol. De MR hierin
anticiperen. Andre zal de resultaten van de ouderenquête uit 2012
naar de MR leden mailen. Verder zullen alle MR leden alvast de
vragen bekijken die standaard in de cockpit staan.
 Vakantierooster, studiedagen moeten nog worden ingevuld. Over de
vrijdag voor Carnaval is nog geen besluit genomen.
 We willen de schoolgids graag voor de vakantie, graag ook het
jaarplan 2016-2017.
 We willen Hermien vragen om het FTE model toe te lichten en in
welke mate de school daarin flexibel kan zien.
Nieuws uit:
 GMR/F&F/P&O/OWI:
 P&O Het bestuur formatieplan is doorgenomen.
 OWI Jan Willem zat in Parijs en heeft de vergadering niet
bijgewoond. De notulen heeft hij doorgestuurd.
 Wat er in de GMR goedgekeurd wordt, is niet duidelijk. Dit zou
teruggekoppeld moeten worden naar de MR-en. Laura gaat dit
navragen.
Verkiezingen
 Kelly zal een oproep doen in de info van april. Ze neemt nog even
contact op met Rianne. Zij heeft nagezocht wat de voorwaarden
van de verkiezingen zijn.
Rondvraag en sluiting
 18 mei is er een thema avond voor het team. De vergadering van de
MR wordt verschoven naar 25 mei.
 Patrick moet binnenkort het jaarplan maken, hij houdt daar
rekening mee.
 Bereikbaarheidsproblemen zijn waarschijnlijk incidentjes, daar
hoeft de MR niets mee.

Notulen gemaakt door: André Klarenbeek
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Schema voor het schrijven van infotekst
15 april
20 mei
24 juni

Kelly
Rianne
Jan-Willem/Patrick

Actielijst schooljaar 2015-2016
1.

Datum
19-03-15
18-02-16

5.

10-06-15

10.

14-10-15

17.
18.
19.

13-04-16
13-04-16
13-04-16

20.

13-04-16

21.

18-02-16

actie
Ontwikkelingen rondom topstructuur in de gaten
houden. Bespreken bij nieuwe ontwikkelingen.
Structuur van de GMR wordt komend jaar onder
de loep genomen. Alle scholen hadden moeite met
het tempo van de doorontwikkeling. De
communicatie en de voorbereiding op dit soort
zaken moet beter en helderder.
In verband met het invoeren van het vijf-gelijkedagen model in het leerkrachtenteam de discussie
stimuleren over wat er gewenst is ten aanzien van
pauzes ed.
Contact zoeken/houden met ouderraad en
sponsorcommissie
Contact opnemen met MR van de Bavo
Resultaten ouderenquête uit 2012 mailen.
Voorwaarden MR verkiezingen navragen bij
Rianne.
Navragen bij GMR hoe MR-en inzicht krijgen in
wat er door GMR is goedgekeurd.
Contact opnemen met gemeente over extra
parkeervoorzieningen.

houder
Laura

André

Patrick
Patrick
André
Kelly
Laura
Kelly

Besluitenlijst 2015-2016
datum

besluit

1
2

14-10-15

Vrije dagen verhuizing zijn akkoord

14-10-15

Schoolplan is goedgekeurd

3
4

14-10-15
09-12-15

1e concept vakantierooster 2016-2017 is goedgekeurd.
Aanschaf boekenkasten van sponsorgeld is goedgekeurd.

Volgende vergadering: woensdag 25 mei.

status
Ontw.
volgen

