Notulen
Vergadering medezeggenschapsraad
Dinsdag 4 februari - 20.00 uur - Rijperkerkstraat 2
Aanwezig: Renée, Pauline, Ruud, Chrissy, Gert-Jan, Karin, Karlijn, Anne
A Welkom en vaststellen agenda
Pauline heet iedereen welkom. Gert-Jan neemt voor de eerste keel deel als lid van de MR. Hij stelt
zichzelf voor.
B Notulen vorige vergadering
Notulen zijn goedgekeurd en staan op de website.
C Terugkoppeling actiepunten
n.v.t.
D Ingekomen post
Poster over MR-cursussen en vakblad info-MR (Chrissy neemt deze mee).
E Nieuws vanuit GMR
Besproken op de vergadering van 21 januari 2020
•
•
•
•
•

Barry van Dijk (directeur bedrijfsvoering financiën) en de financiële commissie van de GMR
lichten de begroting van Xpect Primair toe. De GMR had geen vragen, alles was duidelijk.
Het jaarverslag van de GMR is besproken.
MR-regelement en statuten zijn gedeeld. Deze bespreken wij de volgende vergadering.
Uitleg hierover is op 3 maart 2020, graag aanmelden bij Anne.
We hebben het gehad over vroegsignalering. Het tijdig signaleren van problemen bij
gezinnen/kinderen in de wijk.
18 maart is de beleidsrijke avond. Anne stuurt een mail over hoe je je kunt aanmelden.

F Mededelingen
Groene schoolplein
Pauline licht de conceptplattegrond van het nieuwe groene schoolplein toe. Op- en aanmerkingen
kunnen we noteren op de flap onder de plattegrond in de kantine.
In het voorjaar van 2020, willen we starten met het uitvoeren van de plannen. Hier willen we
ouders, buurt en kinderen betrekken.
Ideeën:
• Er is een project in Tilburg met Tiny forest-bosjes. Hiervoor zijn subsidies, mogelijk kunnen
we hieraan deelnemen?
• Groene-vinger-feest.
• Een hele week ouders de gelegenheid geven om zich op te geven om onder schooltijd met
klassen of groepjes kinderen te werken aan het plein. Aansluitend aan deze week in het
weekend met de wijk werken aan het plein. Kinderen een uitnodiging laten maken om hun

•

ouders uit te nodigen om dat weekend te komen helpen. (op deze manier kan iedereen zijn
steentje bijdrage en leeft het al bij de kinderen als het werkweekend komt).
Graag opletten welke insecten je aantrekt met een insectenhotel i.v.m. bijv. wespenallergie.

1 Sociaal veiligheidsbeleid
Karin (Intern begeleider) presenteert het sociale veiligheidsbeleid van De Boemerang.
In 2015 is de wet ‘Sociale veiligheid op school’ aangenomen. Er is een bovenschools gedeelte en een
schools gedeelte. Het gedeelte specifiek voor onze school licht Karin toe.
Op dit moment gebruiken wij de methode: Kanjertraining. We volgen de kinderen middels de
methodiek van KanVas. Aan de hand daarvan, bespreken we de groepsresultaten in het leerteam
(HGW-cyclus). Onze focus ligt op preventie.
In het nieuwe schooljaar (20-21) gaan we focussen op het schoolbreed kijken naar de sociale
veiligheid.
Op school hebben we twee vertrouwenspersonen, een gedragscoördinator en twee coördinatoren
sociale veiligheid.
Op dit moment is de school bezig met de zichtbaarheid van de methodiek en de personen die
kinderen, maar ook ouders, kunnen aanspreken wanneer ze hulp nodig hebben.
De ouders in de MR geven aan dat ze het fijn zouden vinden om een paar keer per jaar in de klas
samen te komen. Bijvoorbeeld een kanjerles zien of een ouderavond over kanjertrainig of een ander
levend onderwerp.
De vraag ligt er om in de hogere groepen ook af en toe iets te organiseren waarbij ouders in de
klas/school worden uitgenodigd.
2 Vanuit de GMR: vroegsignalering
Brainstorm over vroegsignalering. Ouders en school werken samen, om het kind heen. Hoe is dit
geregeld op onze school? Wat is wenselijk?
We bekijken dit fimpje over sextortion van de politie:
https://www.youtube.com/watch?v=TuApaFZNInM
Wat is geregeld op school
• ICT-protocol met daarin o.a. je deelt geen gegevens van jezelf met anderen.
• Overleg wijkagent met Jolien.
• In kanjertraining en bij dramataal (bovenbouw) komt dit terug.
Wenselijk:
• Wijkagent die voorlichting geeft in de bovenbouw (incl. zo’n filmpje)
• Ouders en kinderen bovenstaand filmpje laten zien (aangepast op leeftijd)
• Mogelijk een ouderavond met ouders én kinderen, eventueel met gast (wijkagent?)
• Idee: live naspelen van het chatten met een ander persoon (wijkagent) dan je denkt.
3 Planning vakanties/studiedagen
We bespreken het voorlopige vakantierooster van schooljaar 2020-2021. We doen een voorstel aan
Jolien voor de leerlingvrije weken en mogelijke momenten voor studie(mid)dagen.

4 Brainstorm lerarentekort
Verzet naar volgende vergadering

