Notulen
Medezeggenschapsraad
Schooljaar 2014-2015
Datum: 19-11-2014
Aanwezigen: Monique van Nunen, Gerard Massar, Jan Verwegen, Larissa Rand.
Tijd

nr.

20.00- 01

Onderwerpen:
Opening:
Jetty de Rooy sluit aan als voorzitter van de ouderraad bij de M.R. vergadering.
Gérard geeft aan dat hij zijn stukje aanlevert vóór de Postmus van aanstaande
dinsdag zodat het dinsdag geplaatst kan worden. Karin wordt de vaste notuliste.

02

Vaststellen van de agenda:
Het meerjarenplan staat niet op de agenda omdat dit komende M.T.-vergaderingen
aangepast gaat worden

20.20

03

Vaststellen van de notulen:
03.a Vaststellen van de notulen van 7 oktober 2014
Notulen worden vastgesteld
03.b n.a.v. deze notulen
Karin vraagt aan Tamara om een plaats op de website te reserveren voor de agenda
en de notulen van de M.R. en een plaats voor de agenda en de notulen van de O.R.
Jan verstuurt alles digitaal. Karin verstuurt de notulen digitaal binnen een week na de
vergadering.

20.20

04

Vanuit school/directie:
04.a Eventuele mededelingen (algemeen)

04.b Stabilisering leerlingenaantal
Daling van het leerlingaantal zet komende jaren door. P.R. werkgroep is nog actief.
P.R.-groep is goed qua brainstorming. Gérard vertelt over het initiatief van het
onderwijscafé. Ouders waren ambassadeur. Hadden een café ingericht. Eerst hebben
ze hun visie bepaald. In een pits moesten de leerkrachten aangeven waar de school
voor stond. Per tafel een aantal stellingen. Ouders (als ambassadeur) en leerkrachten
spraken zich uit over de stellingen. Deze werden per statafel genoteerd. Daarna

werd er geschoven. Er kwam een nieuwe notulant die ervoor zorg droeg dat er nieuwe
argumenten naar voren kwamen. Uiteindelijk kwam er een folder met een
samenvatting van deze stellingen en kregen de ouders de opdracht om deze te
flijeren. Hier zijn ze een klein jaar mee bezig geweest. Voor dit project is het bureau
Meesters ingezet, zij werken vaak met dit concept . Scholen met succes heeft dit
proces begeleid. Er werd duidelijk hoe de buurtscholen spraken over de
Jenaplanschool. De volgende P.R. mogeliijkheden zijn geopperd: duidelijk aangeven
wat de waarden van de school zijn, waar de school voor staat. Wat de bouwstenen
van de school zijn. Aangeven wat een kind beheerst als het van school gaat, bijv
middels een ‘fictieve’ leerling. I-pads bij aanmelding verstrekken, ouders zouden
fictief een kind bij een andere school aan kunnen melden doen en kijken wat ze daar
zeggen over onze school ivm het helder krijgen van de beeldvorming van onze school.
Peuterspeelzalen hebben ook een grote invloed m.b.t. de beeldvorming.
Peuterspeelzaal betrekken bij activiteiten bij ons op school. Monique, hier gebeurt
het wat de school roept: ieder kind is uniek. Gérard zal de map mbt. Het
onderwijscafé aan Larissa verstrekken.
04 c Veiligheid/ontruimingsplan
Ontruimingsoefening heeft onlangs plaatsgevonden.
04 c Werkdruk
Bovenbouw heeft kritisch naar het rooster gekeken. We houden elkaar ‘scherp’
m.b.t. het bepalen van grenzen.

05

Presentatie begroting door Larissa
Begroting is toegelicht door Larissa. M.R.-leden kunnen tot uiterlijk 30 november hun
advies m.b.t. de begroting doorgeven. De M.R. adviseert om te investeren in ICTmiddelen. Zeker met de blik op de toekomst (denk aan de 21 century skills)

06

Data MR vergaderingen vaststellen
14 januari, 26 februari, 17 maart, 21 april, 25 juni

10.15

07

Overleg met ouderraad
Jetty de Rooy (ouderraadslid) geeft aan dat er raakvlakken zijn tussen de ouderraad
en de M.R. Zij geeft aan dat de ouderraad aan het professionaliseren is. De M.R.
geeft aan dat door de ouderraad aan ouders geadviseerd kan worden om bij de M.R.
aan te sluiten m.b.t. het stellen van vrage rondom beleidsgebieden. De M.R. en de
directeur kunnen bevraagd worden m.b.t. alles wat met beleid en met organisatie te
maken heeft. 7 januari is de eerstvolgende ouderraadsvergadering. Gérard sluit bij
deze vergadering aan. Notulen van de ouderraad komen als vast punt op de agenda.

08

Advies- en instemmingsstukken
De M.R. geeft advies m.b.t. de begroting zie kanttekeningen.

09

Visiestuk van de M.R.

Gaat door naar de volgende vergadering.

10

Post en ingekomen stukken

11

G.M.R.: Er zijn van dit schooljaar nog geen notulen

12

Of het voorblad beleidsstukken toegevoegd kan worden bij de
beleidsstukken.

ACTIE
01 Aanleveren stukje voor de postmus
02 Verzoek aan Tamara om op de website een plaats te
03
04
05
06

reserveren voor de agendaen de notulen van de M.R.
idem voor de O.R.
Aanleveren map onderwijscafé aan Larissa
Aansluiten bij de ouderraadsvergaderingen
Notulen ouderraadsvergaderingen als vast punt
toevoegen
Hetzelfde format voor de agenda gebruiken als voor de
notulen

WIE

UITERLIJK

Gérard
Karin

24-11-2014
25-11-2014

Gérard
Gérard
Jan

z.s.m.
Op 7 januari
Vóór de volgende
vergadering
idem

Jan

