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De Notenbalk, Harmelen
Patrick Poelwijk (voorzitter), Kelly Engbrocks, André Klarenbeek
(secretaris), Sandra Kempen, Wilma Vissenberg
(meerscholendirecteur) en Brigitta Krisman (ouder).
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Onderwerp
Opening, agenda en mededelingen
 Sandra komt de MR versterken als vast teamlid. Het laatste teamlid blijft
voorlopig op afroep.
 Kelly miste de klankbordgroep op de agenda.
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Notulen 11 januari en actielijst
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Actie

Ad 4 leerling prognose. Deze zijn vooral gebaseerd op historie. Op een
vraag hierover van Wilma is nog geen antwoord gekomen.

Ingekomen post
 Er is een wetswijziging geweest voor het MR statuut en daar zit een
toelichting bij.
 De ingekomen stukken bestond uit MR-en en reclame. Een
machtigingsbrief van de ouderraad is bij de MR abusievelijk in terecht
gekomen.
 Kelly zal de ingekomen post doornemen en dan aan Patrick doorgeven.
Nieuws directie
 Urentabel en vakantierooster 2018-2019.
Vakantierooster is bekend. Jammer dat komend jaar de laatste periode zo
lang is. In de urentabel zitten 3 fictieve studiedagen. Ook wordt Goede
Vrijdag ’s ochtends les gegeven. Dat is wat de MR betreft niet nodig. De
onderbouw maakt meer uren. De onderbouw vrij geven voor een aantal
dagen zou bij kunnen dragen aan schoolontwikkeling door leerkrachten.
Dit wordt op teamniveau verder besproken.
 Procesgang van de verantwoording gelden.
Er is geld vrijgekomen om de werkdruk te verlichten. Dit bedraagt voor de
Notenbalk ongeveer €31.000,- Hoe dit gebruikt gaat worden, wordt nog in
het team besproken. Er is een werkgroep van Kalisto, die hiervoor een
voorstel naar de scholen gaat schrijven. Met dit voorstel wordt in de
Notenbalk gekeken wat voor ons bruikbaar en/of relevant is.
Klankbordgroep

Kelly

Wilma/team
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Kennismakingsgesprek komt op de agenda van teamoverleg.
Maandbrief wordt doorouders als zeer positief ervaren.
Profilering school Ouders hebben hiervoor wel een aantal handreikingen
gegeven. De verwachtingen t.a.v. creativiteit zijn anders, nieuwe school is
sterieler en onpersoonlijker. Het leren gebeurt nu nog te traditioneel, dat
kan soms ook anders.

Speerpunten MR, terugkoppeling n.a.v. mail
 De vraag vanuit de personeelsgeleding van de MR is waar deze vragen
vandaan komen. Klopt het dat het komt vanuit de klankbordgroep?
De ouders uit de klankbordgroep en mening van ouders van MR komen
veelal overeen.
Vraag van André; hoe zien de oudergelding vanuit de MR hun bijdrage aan
het profileren?
Oudergeleding wil de school ondersteunen in het zoeken naar ouders,
grootouders voor extra hulp.
De reacties van de oudergeleding is dat deze mail als voorzet bedoeld is,
om samen te gaan brainstormen. Hoe zorgen we ervoor dat we samen
nadenken over hoe we de school verder kunnen helpen.
De uitstraling van de school verdient aandacht. Nu wordt dit door veel
ouders als klinisch ervaren. De oude Notenbalk had een heel andere
uitstraling. Dit heeft onze aandacht. Patrick zal namens de MR met Wilma
een rondje door de school maken, om te kijken wat er mogelijk is om toch
meer werk van leerlingen op te hangen en ook misschien wat voorzetjes te
geven om ruimtes (m.n. Studio) en wat minder steriele uitstraling te geven.
Ook wat betreft de 21ste eeuwse vaardigheden, wil de MR graag
meedenken. We zijn nu wel begonnen met het IPC project, maar de
communicatie naar ouders hierover verdiende niet de schoonheidsprijs. De
kinderen zijn thuis wel tevreden over de inhoud van de lessen. Ook merkte
ze dat er thuis meer meegedacht moet worden, en met name dat er nu
meer moet worden meegenomen naar school.
Ouders willen ook graag horen hoe de evaluatie van IPC verlopen is en hier
zelf misschien wat bijdragen aan te leveren, over hoe zij het als ouder
hebben ervaren.
Op het gebied van communicatie is er misschien winst te behalen via het
innovatiefonds van Kalisto. Als er een goed plan geschreven wordt, dan
kan er van dit fonds misschien goede hulp ingekocht worden voor de
school. Wilma zal de voorwaarden naar Kelly mailen, zodat zij kan kijken of

Wilma/team

deze voorwaarden het mogelijk maken een bijdrage te vragen voor nieuw
te ontwerpen communicatieplan.
Het schoolplein zou ook onderhanden genomen moeten worden.
Allen
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Afspraken:
Evaluatie IPC in overleg met oudergeleding na de evaluatie van het team,
kunnen we de vergadering van 17 mei verzetten, wellicht een week later.
Met oudergeleding een rondje door de school. We wachten de komende
veranderingen af. De huisjes en de muziekinstrumenten. Wilma en Patrick
hebben overleg over het gebruik van de ramen.
Communicatieplan ontwerpen en daar wellicht vanuit het
ondersteuningsfonds steun van krijgen. Kelly kijkt naar het plan en doet
een creatief voorstel.

Nieuws uit:
GMR
Alle studiegroepen vergadering tegelijk. Dat lijkt beter te werken. Vanuit ONK,
maar de stukken kan Kelly niet goed downloaden. Ze vraagt hulp van André.
Inspectierapporten, 4 scholen zijn gedaan. Daar zijn aandachtspunten die komen
terug in het jaarplan. In de directiememo komt de basiskwaliteit.
De vraag was of er beleid hebt binnen Kalisto over het gebruik van Chromebooks.
Er is een werkdrukakkoord.
Gelden voor passenderwijs. De verantwoording voor de gelden moeten ook via de
MR. Dat kan wellicht kan het gekoppeld worden aan het bezoek van Hermien aan
de MR. Kelly mailt Hermien.
Kelly wil graag weten wat ze met de stukken moet doen die ze krijgt als lid van
GMR. Vanaf de volgende keer laat ze de stukken voor de GMR lezen. De andere
leden kunnen hierop reageren voordat Kelly ons vertegenwoordigt.
Innovatiefonds; het advies van om hier voorstellen voor te doen.
Het eigen vermogen van de stichting is vrij groot. Er wordt over nagedacht hoe dat
geld zinnig te besteden is.
Ouderraad
 Geen opmerkingen
Sponsorcommissie
 Geen opmerkingen
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Rondvraag en sluiting

Wilma/Patrick
Kelly

Kelly

Kelly



22.40 uur sluiting

Actielijst schooljaar 2017-2018
1.
5.
6.
7.

Datum
28-092017
28-092017
15-032018
15-032018

actie
Hermien uitnodigen om uitleg te geven over
ondersteuningsplan
Website aanpassingen bij Fedor neerleggen.
Teamleden aan app toevoegen.
Goede Vrijdag aanpassen in urentabel

houder
Kelly

status

Patrick

In team overleggen of onderbouwleerlingen
vrij gegeven kan worden t.b.v.
schoolontwikkeling

Besluitenlijst 2017-2018

Stukje Info
Oktober 2017
November 2017
12 Januari 2018
9 Februari 2018

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

Notulen gemaakt door: André Klarenbeek
Volgende vergadering: donderdag 24 mei.

16 Maart 2018
10 April 2018
25Mei 2018
22 Juni 2018

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

