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

28 september 2017
20:00 uur
De Notenbalk, Harmelen
Patrick Poelwijk (voorzitter), Kelly Engbrocks, Laura van der Kemp,
André Klarenbeek (secretaris), Brenda van Bussek, Wilma Vissenberg
(meerscholendirecteur) en Brigitta Krisman (ouder).

Nr.
1

Onderwerp
Opening, agenda en mededelingen
 We starten om 20.00 uur en iedereen wordt weer van harte welkom
geheten.

ze2

Notulen vergadering 13 juni 2017 en actielijst
 Ad 3. Acties leerkrachten moet worden een werkonderbreking i.v.m.
werkdruk en salarissen.

3

Ingekomen post
 Laura gaat de taak van Rianne overnemen.
 Info MR juni 2017 is ontvangen. Deze gaat rouleren.

4

Actie

Allen

Nieuws van de directie






Nieuw MR lid. Er wordt bij toerbeurt gerouleerd voor het nieuwe MR lid.
Sandra, Brenda, en Mieke zullen bij toerbeurt aanwezig. De reden hiervoor is
dat we met minder teamleden zijn en dat er onvoldoende taakuren hiervoor
zijn. We zullen per jaar bekijken hoe dit werkt.
3e ouderklankbordavond. Er was een kleinere opkomst dan normaal. Het
was een prettig en informatief gesprek. Er is gesproken over het 5 gelijke
dagen model. De ervaringen hiermee zijn over het algemeen positief. Over
het projectmatig werken was de informatie nog te weinig concreet. De
kernwaarden zijn goed zichtbaar in school. Op het schoolplein zou dit nog
wat duidelijker mogen, ook in relatie met de dislocatie. Er is gesproken over
de schoolfotograaf. De organisatie hieromheen vraagt nogal veel van de
organisatie. Is het een idee om de schoolfotograaf na schooltijd zijn werk te
laten doen? Vanuit ouders werd gemeld dat ze het jammer vonden dat er
geen kennismakingsgesprek is. Ze vonden het wel belangrijk dat er
gelegenheid was om de leerkracht te leren kennen. Wilma gaat dit
kennismakingsgesprek op de teamagenda zetten.
TSO plan Er is in kaart gebracht hoe we de reserves inzetten. Op termijn
wordt het van belang dat deze reserves niet meer kunnen worden ingezet
voor de vergoeding van overblijfvrijwilligers. We moeten dus gaan nadenken

Wilma







5.

over hoe we het toezicht op de speelplaats gaan regelen zonder dat hier
vergoedingen voor moeten worden betaald.
Kwaliteitskalender De doelen die we hierin stellen zijn vrij ambitieus, maar
wel haalbaar.
Jaarplan De folder is nog niet aangepast in de nieuwe huisstijl. Dat wordt
komend jaar gerealiseerd. De folder is bedoeld voor nieuwe ouders. Meestal
staat niet vermeld wie er verantwoordelijk is voor die taak. Taalkundig is het
jaarplan niet helemaal correct. Kelly gaat het jaarplan tekstueel nalopen en
zal de punten per mail kenbaar maken.
Nascholingsplan is goedgekeurd.
Vergadering 7 november Dan is de vergadering op en met de MR van de
BAVO. Michel van de BAVO wilde graag de financiën doornemen. Het is
misschien handiger om dat per school te doen. Patrick zal hier met Michel
contact over opnemen. Mieke zal deze vergadering namens het team
bijwonen.

Patrick

5 Gelijke dagen model


Dit bevalt tot nu toe goed. De blauwe kratjes zijn groot genoeg. Extra koeling
is dus niet nodig. De eettijd is voor kleuters niet voldoende, dus nemen ze
hier wat meer tijd voor. De kleuterleerkrachten zijn wel meer tijd kwijt aan
het schoonmaken van de tafels en de vloer. Er is minder tijd voor contact
voor leerkrachten met collega’s. Bij problemen met buiten spelen bij het
overblijven wordt er toch nog vaak beslag gelegd op de pauzetijd van de
leerkrachten. Ook bewegen de kinderen minder dan voorheen.

6.

Nieuws uit:
 GMR, F&F en P&O We zijn nog niet vertegenwoordigd in de GMR.
 Ouderraad Er is nieuwe aanwas bij de ouderraad. Niels van Wees wordt de
nieuwe voorzitter van de ouderraad. Een positief begin dus.
 Sponsorcommissie 10 november is de bedoeling dat er een soort almanakfeest georganiseerd wordt. De sponsoring voor de Almanak is zo goed als
rond.

7.

Algemeen.
 MR Jaarplan 2017 -2018 Is vastgesteld. De vergadering van 16 november
wordt verplaatst naar 7 november.
 Brigitta en de 3 leerkrachten moeten aan de mailinglijst van de MR worden
toegevoegd. Wilma gaat dit regelen.
 Patrick gaat de websitevragen bij Fedor neerleggen. Patrick gaat de
roulerende leden aan de app toevoegen. Dit gebeurt alleen als ze daar alle
drie toegevoegd kunnen worden.

Wilma
Patrick




8.

Nieuwe MR leden. Er hebben zich nog twee nieuwe leden aangemeld. Een
hiervan is al lid van de ouderraad geworden. Patrick zal met de andere ouder
contact opnemen.
Kelly gaat plaatsnemen in de GMR. Binnenkort worden de werkgroepen van
de GMR geformeerd. Als deze werkgroepen geformeerd worden, zullen
teamleden aan kunnen geven of ze hier belangstelling voor hebben.

Rondvraag en sluiting
 Over twee jaar kunnen de scholen overgaan naar een eindtijd van twee uur
i.p.v. kwart over twee. Als de scholen hiertoe besluiten zullen ze dat op tijd
naar ouders communiceren.

Actielijst schooljaar 2017-2018
1.
2.

Datum
28-092017
28-092017

3.

28-092017

4.

28-092017
28-092017

5.

actie
Hermien uitnodigen om uitleg te geven over
ondersteuningsplan
Navragen of Kelly aangemeld is als GMR lid
en zorgen dat ze de gemiste stukken als nog
ontvangt.
We gaan ons oriënteren of het oudergesprek
van november een kennismakingsgesprek
moet worden eerder in het jaar.
In januari MR inzicht geven over welke
onderzoeksvragen de PLG’s zich gaan buigen.
Website aanpassingen bij Fedor neerleggen.
Teamleden aan app toevoegen.

houder

status

Wilma

Wilma

Patrick

Besluitenlijst 2017-2018

Stukje Info
Oktober 2017
November 2017
Januari 2018
Februari 2018

Patrick info 3
André info 4
Kelly info 5
Brigitta info 6

Maart 2018
April 2018
Mei 2018
Juni 2018

Patrick info 7
André info 8
Patrick info 9
Brigitta info 10

Notulen gemaakt door: André Klarenbeek
Volgende vergadering: dinsdag 7 november (samen met de BAVO) en op de BAVO

