Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk
Datum:
Tijd:
Plaats:
Aanwezig:

Nr.
1
2

18 januari 2017
19.30 uur
De Notenbalk, Harmelen
Patrick Poelwijk (voorzitter), Kelly Engbrocks, Jan-Willem Koldenhof,
Laura van der Kemp, André Klarenbeek (secretaris), Rianne Gresnigt,
Wilma Vissenberg (meerscholendirecteur).

Onderwerp
Opening, agenda en mededelingen

Notulen vergadering 23-11-2016 en actielijst
 Opmerkingen vanuit de directie zullen worden verwerkt.

3

Ingekomen post
 Geen ingekomen post.

4

Nieuws van de directie
 Vakantierooster 2018 voorstel is binnen, mr gaat akkoord.
 Instroom kinderen in relatie tot de groepsgrootte.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen die aangemeld worden voor een
groep die al de groepsgrootte van 30 heeft, toch geplaatst kunnen worden.
Nu moeten we jammer genoeg aanmeldingen weigeren, terwijl we eigenlijk
wel graag nieuwe aanmeldingen kunnen gebruiken.
 De meerscholendirecteur heeft haar bevindingen van de eerste periode
gedeeld met ons en bespreekt de hieruit voortkomende acties. Ouders
worden van deze acties op de hoogte gehouden door de info.
 Formatie, volgend jaar gaan we 1 Fte achteruit. Hier wordt intern al over
gesproken. Over de directievoering in het nieuwe schooljaar wordt nog
nagedacht.
 Ouderklankgroep. Hier zijn geen reacties op gekomen. Hoe kunnen we
ouders aanspreken om hier aan deel te nemen. Dit wordt aan het team
gevraagd.

5.

5 gelijke dagen model
 We hebben het vijf gelijke dagen model besproken. De ouderleden gaan
akkoord met de eindtijd van 14.15 uur. Eind januari worden de schooltijden
naar alle ouders gecommuniceerd.
 De PMR leden kiezen voor een half uur aaneengesloten middagpauze tijdens
het continurooster.

Actie

6.

7.

8.

Speerpunten MR
 Deze zijn niet aan bod gekomen. Volgende vergadering zal dit besproken
worden.
Nieuws uit:
 GMR, F&F, P&O in P&O is de wet werk en zekerheid besproken. Voor de
komende 3 maanden zijn er afspraken gemaakt, zodat er voldoende invallers
voor de Kalisto scholen beschikbaar blijven.
 Ouderraad
 Sponsorcommissie
Rondvraag en sluiting
 Sluiting 22.00 uur

Notulen gemaakt door: André Klarenbeek

Actielijst schooljaar 2016-2017
1.

Datum
19-03-15

18-02-16

3.

13-04-16
14-10-15

4.

18-10-17

actie
Ontwikkelingen rondom topstructuur in de
gaten houden. Bespreken bij nieuwe
ontwikkelingen.
Structuur van de GMR wordt komend jaar
onder de loep genomen. Verschillende
scholen hadden moeite met het tempo van
de doorontwikkeling. De communicatie en
de voorbereiding op dit soort zaken moet
beter en helderder.
Navragen bij GMR hoe MR-en inzicht krijgen
in wat er door GMR is goedgekeurd.
Contact zoeken/houden met ouderraad en
sponsorcommissie
Michel (voorzitter Bavo) en Patrick melden
bij Kalisto dat de GMR structuur ons zorgen
baart.

houder
Rianne

status
Ontw.
volgen

Patrick

Oppakken

Besluitenlijst 2016-2017
1
2

21-09-2016

Nascholingsplan is goedgekeurd.

18-01-2017

3

18-01-2017

De oudergeleding van de MR gaat akkoord met de eindtijd van het 5
gelijke dagen model om 14.15 uur. Zij melden dit per mail aan de
directie.
De personeelsgeleding van de MR gaat voor een half uur
aaneengesloten pauze voor leerkrachten als we overgaan naar het vijf
gelijke dagen model.

Info stukje schrijven
maart
april
mei
juni

Patrick
André
Jan-Willem
Laura

Volgende vergadering: woensdag 8 maart 2017.

