Notulen
Vergadering medezeggenschapsraad
Woensdag 3 oktober - 20.00 uur - Rijperkerkstraat 2
Aanwezig: Frank, Chrissy, Sabine, Jolien, Karin, Anne, Pauline, Ellen

A Welkom en vaststellen agenda
B Notulen vorige vergadering
C Terugkoppeling actiepunten
Nog geen overleg over verkeer geweest.
D Ingekomen post
Cursusmogelijkheden zijn doorgemaild naar Frank en Chrissy, zij kijken welke zij kiezen.
E Nieuws vanuit GMR
• 13 maart Beleidsrijke avond met Xpect-Opmaat-Tangent
• GMR wil meer naar meedenkend GMR; wil graag in overleg met alle voorzitters en
secretarissen op 6 november, uitnodiging volgt.
• Gesproken over voorgenomen aanpassingen in het functiehuis
• Gesproken over ouderbijdrage, directeuren zijn geïnformeerd over ‘t nieuwe beleid.
• Xpect is bezig met een nieuw koersplan. Dit is klaar in maart. In januari starten alle
scholen met een nieuw schoolplan, dit moet in augustus klaar zijn. Thema's in het
koersplan (en die in alle schoolplannen terugkomen) zijn Mens en ontwikkeling,
Duurzaamheid en omgeving, Zinvol leren en leven, Partnerschap en ontschotting.
(Ontschotting houdt in dat er het streven is om een doorlopende lijn gaat ontstaan
voor kinderen van 0-18 jaar. Voor 0-12 jaar gaat dit zeker lukken, samenwerking met
VO staat nog echt in de kinderschoenen. Ook samenwerking onderwijs-zorg)
F Vooroverleg
Data MR

Vooroverleg door:
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Chrissy

29 januari

Ellen
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Frank
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Ellen

28 mei

Frank

25 juni

Chrissy

Op tijd een afspraak maken, want Jolien is de komende tijd erg druk met de begroting.

1 Wederzijdse verwachtingen binnen de MR
Wat verwachten we van elkaar, hoe zien we elkaars rol?
Er worden zaken op een andere manier aangepakt, maar tegelijkertijd hebben we te maken
met een erfenis van de afgelopen jaren. De focus moet liggen op de nieuwe zaken, samen
bouwen. Over alles kan worden gesproken.
2 Kwaliteitszorg en het toezichtkader
De inspecteur komt in januari 2019 naar scholen van Xpect, waarschijnlijk ook de
Boemerang. Inspectiebezoek wordt gedaan vanuit een ander inspectiekader dan voorgaande
keren. Er is al een gesprek geweest op bestuursniveau. Hij kijkt naar deugdelijkheidseisen
(opbrengsten afgezet tegen de norm voor de huidige populatie, financiële administratie,
kwaliteit leerkrachten) en eigen aspecten van kwaliteit (wat vindt de school zelf belangrijk,
wat wordt extra ingezet en waarom).
Focus op 6 domeinen: onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg
en ambitie, financieel beheer, visie en koers. Jolien is nu het tool Onderwijsportfolio aan het
vullen waarin deze domeinen terugkomen.
3 Schoolondersteuningsplan en -profiel
Aanpassingen in het School Ondersteunings Plan worden gepresenteerd door Karin.
4 Schoolgids
We hebben een concept-versie van de nieuwe schoolgids bekeken en feedback
doorgegeven. Jolien gaat zsm de schoolgids publiceren.
De schoolgids is bij deze goed gekeurd.
5 Ouderbijdrage
Ouderbijdrage blijft vrijwillig en is wenselijk. Xpect afspraken: de wijze van innen mag iedere
school zelf bepalen, kinderen mogen niet meer worden uitgesloten wanneer de bijdrage niet
betaald wordt. Ouders kunnen gebruik maken van Stichting Leergeld, maar niet iedereen
weet dit. School gaat pro-actief dit benoemen.
Als het voor ouders makkelijker wordt om te betalen, bijvoorbeeld door een doorklik-button
Ideal, wordt er wellicht sneller betaald. Jolien gaat uitzoeken of dit mogelijk is.
Jolien maakt een voorstel voor de brief voor de ouderbijdrage voor komend schooljaar.
G Rondvraag
• In januari moeten we spreken over de afvloeiingslijst en het beschermen van
bepaalde functies. Pauline zet het op de agenda.
• Surveillance tussen de middag met ouders is erg lastig (te weinig ouders). School en
Kinderstad zijn in overleg over oplossingen. Dit kan alleen doorgang vinden als er
teruggegaan wordt naar 2 pauzes.
• Sommige mails naar alle ouders worden vanuit een leerkracht verstuurd. Het is voor
ouders logischer wanneer alle mail vanuit school via Laura wordt gestuurd.
• Marie-Jose zal per 1 december op een andere school aan de slag gaan. Er gaat een
vacature komen voor 1,5 dag kleuterleerkracht.
• School heeft niets gedaan met de Week tegen het pesten. Je kunt niet overal aan
meedoen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan pesten in een groep als dit
nodig is.

•
•

Er zal nog vaker binnen het team gesproken worden over het promoten van een
gezonde lunch.
Vanuit het werkdrukgelden budget was een wens voor het aannemen van een
techniekdocent. Dit is nog niet gelukt. In plaats daarvan wordt nu gezocht naar een
dramadocent. Dit gaat opleveren dat de kinderen om de week 45 minuten goed
drama-onderwijs krijgen en de leerkrachten die tijd kunnen besteden voor
werkdrukvermindering.

Lopende actiepunten:
• Frank zorgt dat de verkeerswerkgroep onze vragen over de groene kaart bespreekt

