Notulen
Medezeggenschapsraad
Schooljaar 2016-2017

Datum: dinsdag 4 juli 2017 om 20.00 uur
Aanwezigen: Suzan, Gérard, Marian, Paul, Jan
Tijd

nr.

Onderwerpen:

01

Opening:

02

Vaststellen van de agenda:
Zonder wijzigingen vastgesteld.

03

Vaststellen van de notulen:
03.a Vaststellen van de notulen van 14 maart 2017
De notulen zijn vastgesteld
03.b N.a.v. deze notulen
N.a.v. vraag van Gérard. Jolanda wordt de nieuwe Ib’er. Mieke heeft in het nieuwe
schooljaar nog ruimte voor coaching van Jolanda.

04

Vanuit school/directie:
04.a Eventuele mededelingen (algemeen)
Vorige week hebben we een werkonderbreking gehad. Er waren leuke reacties op de
spandoeken. Er zijn verder geen negatieve reacties geweest van ouders. Dit geeft ook
wel aan dat de ouders de actie steunen. We waren niet in de gelegenheid geweest om
naar Den Haag te gaan.
In september komt hier een vervolg op. Gérard geeft aan dat volgens de inspectie alle
niet gewerkte uren ingehaald moeten worden. De school heeft maar een beperkt
aantal marge uren. Als er geen onderwijs wordt gegeven dan doen we uiteindelijk de
kinderen tekort die in die tijd geen onderwijs krijgen.
Een andere bijzonderheid is dat de kinderen van de ouders die geen oppas kunnen
regelen wel opgevangen moeten worden door de school.
04.b Veiligheid/ontruimingsplan
Vorige week is er een ontruimingsoefening geweest.
Er waren een aantal punten naar voren gekomen die nog geëvalueerd moeten
worden.
Komende schooljaar moet het plan in elk geval aangepast worden van 5 naar 4
groepen.
04.c Werkdruk: eventmanager stand van zaken

Tamara gaat dit overnemen van Jolanda. Jolanda gaat dit voor een deel nog
ondersteunen. Het gaat om 8 uur per week. Het geeft lucht aan het team maar de
werkdruk blijft.
04.d Samenwerking Udenhout: stand van zaken
Er is wat ruis ontstaan n.a.v. de ouderavond van 16 mei. Sommige ouders gaven aan
dat de doelstelling van de avond voor hen niet duidelijk was. Iets in de communicatie
lijkt niet helemaal goed te zijn gegaan.
De bestuurders hebben beseft dat ze de scholen met een te open opdracht op pad
hebben gestuurd. De bestuurders zijn nu met elkaar in gesprek hoe het verder moet.
Op dit moment is dit nog onduidelijk. Het hele proces is nu even in de wacht gezet.
Paul heeft 11 juli een gesprek met het bestuur en hij zal het team en de MR zo snel
mogelijk informeren.

05

Schoolgids
Paul heeft de schoolgids geactualiseerd. Er zijn nog een paar punten naar voren
gekomen die verder aangepast moeten worden. Paul pakt dit op. Met name de foto’s
moeten vernieuwd worden. Wellicht dat Margo Remie hier iets in kan betekenen.

06

Jaarplan
We zijn bezig om het jaarplan te evalueren. We hebben 9 ontwikkelpunten. Met 4
punten zijn de we duidelijk bezig. De andere 5 punten hebben we wel aangestipt
maar zijn in het grote geheel nog niet afgerond. Een van de redenen is dat we ons
afvragen of we elkaar vaak genoeg zien en hoe afspraken geborgd worden. Vrijdag 7
juli gaan we hier weer mee verder. Op dit moment hebben we geen jaarplan voor het
komend jaar. Wellicht is het goed om onszelf ruimte te geven voor de keuzes die we
voor het komend jaar willen maken.
Zodra het jaarplan af is gaat het naar de MR.

07

Vergaderdata 2017 – 2018 (welke dag heeft de voorkeur?)

08
Gedeelte zonder Paul
10

Advies- en instemmingsstukken

11

Post en ingekomen stukken

12

G.M.R.

13

O.R.
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