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20:00 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
 Geen opmerkingen
Notulen vergadering 08-03-2017 en actielijst
 Ad 4 Abc’tje heeft een andere tekst dan de schoolgids. Dit wordt komend jaar
anders. De schoolgids is leidend in deze.
Ingekomen post
 Geen ingekomen post.
Nieuws van de directie
 Formatie 17-18 Op schoolniveau zijn er nog geen nieuwe ontwikkelingen. Op
stichtingsniveau komt er na de meivakantie een overzicht, waarin alle
vacatures zijn opgenomen. Er wordt gekeken of er een match is om de
boventalligheid op te lossen. Anders wordt op school door de directie
besloten hoe de terugval van 1 fte wordt opgelost.
 Terugkoppeling ouderklankbordavond. Het was leerzaam om te horen hoe
ouders zaken ervaren op school. Fijn dat er echte gesprekken plaatsvonden.
We weten nu dingen die ouders belangrijk vinden en zaken die nog voor
verbetering vatbaar zijn.
 Terugkoppeling vanuit integraal n.a.v. studieavond. In november is er een
vragenlijst uitgegaan naar ouders, teamleden en naar de kinderen. Ook op
teamniveau is er een analyse gemaakt. M.b.v. deze vragenlijsten is gekeken
hoe de samenhang is en welke doelen we met de school willen formuleren.
De doelen zijn nog niet met het team besproken.
 Notenbalk app. Wilma en André zijn samen met twee kinderen van de
Notenbalk en de Bavo naar twee presentaties van apps geweest. Er is
gekozen voor de app “social schools”. De Regenboog is met een pilot van de
app begonnen. In juni komt hier een terugkoppeling van. Dan wordt gekeken
of de Notenbalk mee gaat doen en of het financieel haalbaar is.
 Vakantierooster 18-19 We hebben het rooster bekeken. We moeten nog
gaan bekijken of het vijf gelijke dagen model invloed heeft op dit rooster.
Verder zal ook de evaluatie van het vijf gelijke dagen model hier invloed op
kunnen hebben. De marge uren kunnen in een later tijdstip worden

Actie

vastgesteld.
5.

5 Gelijke dagen model


6.

7.

8.

Brief van de Fontein. De Fontein wijkt met de schooltijden af van de andere
scholen in Harmelen.
 Stavaza We zijn druk aan het puzzelen hoe de pauze van de leerkrachten zal
worden ingevuld. Ook kijken we hoe we het kunnen oplossen als kinderen
niet binnen een kwartier hun lunch kunnen opeten.
Communicatie
 Er komt een informatieavond voor de ouders van de nieuwe groep 3. Over de
indeling van de nieuwe groep 3 is wat ruis op het schoolplein.
 Informatie vanuit school moet eenduidig. Inhoudelijke zaken dus niet via de
groepsapp. Komt er vanuit school hier een oplossing voor?
 Laura gaat de leerkrachten enthousiast maken voor een weekbrief voor
ouders.
Nieuws uit:
 GMR, F&F, P&O De nieuwe structuur aanbrengen voor de werkwijze van de
GMR is nog niet gelukt. De structuur is slecht gecommuniceerd en er zijn
later wijzigingen aangebracht, zonder de goedkeuring van de GMR.
Stemming is dus nog niet gebeurd. P&O en F&F vergaderingen worden
doorgeschoven omdat stukken niet op tijd binnen zijn. Marlies van der
Starre neemt de GMR niet serieus is het gevoel.
 Ouderraad
 Sponsorcommissie De sponsorcommissie heeft een offerte aangevraagd voor
gordijnen en toneelverlichting. De MR vraagt zich af of er meer offertes zijn
aangevraagd. Ook moet de werkgroep “interieur” kijken of e.e.a. binnen de
plannen past. De MR juicht het idee wel toe.
Rondvraag en sluiting
 Om 21.59 werd de vergadering gesloten.

Notulen gemaakt door: André Klarenbeek

Actielijst schooljaar 2016-2017
Datum

actie

houder

status

1.

19-03-15

18-02-16

13-04-16
3.

14-10-15

4.

18-10-17

Ontwikkelingen rondom topstructuur in de
Rianne
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
Patrick
sponsorcommissie

Ontw.
volgen

Oppakken

Michel (voorzitter Bavo) en Patrick melden bij
Kalisto dat de GMR structuur ons zorgen
baart.

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 5
gelijke dagen model.

Info stukje schrijven
mei
juni

Volgende vergadering: dinsdag 13 juni 2017.

Jan-Willem
Laura

