Notulen MR vergadering 8 December 2015.
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Kees, Saskia, Dorothé, Marianne, Marieke, Sidney, Anton, Esther, Jeroen, Kadiatou
Pieternel
Anton

0- Omdat niet iedereen met alle nieuwe leden kennis gemaakt had is er eerst een korte voortelronde.

1- Opening
A- Taakverdeling MR, na kort beraad zijn de bestuursfuncties als volgt verdeeld
-

Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Goede gaven
Contact OV

Jeroen Vedder
Sidney Franken
Esther Kuijsters
Anton van de Wiel
Marianne Engel & Dorothe Vermeulen
Anton van de Wiel

Na korte check blijkt dat als een ouder de rol als voorzitter vervuld en een teamlid de
secretaris rol dat dan de secretaris een toevoeging van 20 uur krijgt in zijn/haar saldo. Dit zal
nader uitgezocht worden.
Voor de scala voorzitters overleggen is afgesproken dat dit per toerbeurt door alle leden
gevolgd gaat worden.
18.02.2016
16.03.2016
02.06.2016

Marieke Berenschot
Sidney Franken
Marianne Engel

Notuleren gaat ook per toerbeurt. Bij afwezigheid van betreffende persoon neemt de
volgende op de lijst de rol van notulist over, tijdens een volgende vergadering wordt de taak
ingehaald. Voorzitter/secretaris zijn vrijgesteld van notuleren
Anton van de Wiel
Sidney Franken
Saskia Lambrechts
Kadiatou Bah
Dorothe Vermeulen
Marieke Berenschot
Marianne Engel
(Na goedkeur van notulen za deze lijst in Sharepoint geplaatst worden voor naslag)
B- Ideeën voor de gezamenlijke vergadering MR/OV
Graag ideeën aandragen voor eerstvolgende gezamenlijke vergadering met OV, Anton sluit
dit ook even kort met voorzitster OV zodat de OV in eerstvolgende vergadering dit op de
agenda kunnen zetten.

2- Vaststellen agenda
 Rooster van aftreden toegevoegd. Besproken vastgelegd door Marieke Dit zal op sharepoint
geplaatst worden. Tevens opmerking gemaakt dat sharepoint de locatie is waar alle
documenten geplaatst worden i.p.v. het rondzenden van bestanden als bijlages, zodoende
hebben we altijd de laatste versie beschikbaar en kan iedereen de bestanden vinden
3- Notulen vorige vergadering
 Opgemerkt wordt dat fruitpauze nog steeds een punt van discussie is. MR/OV en Team zijn
het in meerderheid eens over de gemaakte afspraken en wij als MR vinden het daarom
vreemd dat dit nog steeds niet helemaal netjes gevolgd wordt. Blijkbaar is in de bovenbouw
nog hier en daar wat moeite, afspraak is en blijft dat in de kleine pauze fruit/groente gegeten
wordt en geen snoep, koek et cetera.
 Verder geen opmerkingen, notulen mogen onveranderd naar de website.
4- Ingekomen / Uitgaande post
 Rondzendmap – Sidney
5- Mededelingen directie, directieoverleg en bestuur 20.00 uur
 Marieke Cornelissen begint weer na zwangerschapsverlof.
 We hebben vignet gezonde school binnen Hierdoor kunnen we nu subsidieaanvraag doen, dit
zal door Kees worden gedaan (Subsidie ter grootte van €2000.-)
 Schoolplan.
o Er waren diverse vragen ingediend, deze zijn allemaal schriftelijk beantwoord. Saskia
heeft document doorgenomen vanuit haar expertise en heeft enkele duidelijke
standpunten, Kees wil dit graag met Saskia verder doornemen in 1 op 1 gesprek.
o Tekstueel niet voor iedereen even duidelijk. Toegelicht door Kees. Advies gegeve om
de tekst t voorzien van wat voorbeelden.
o Verder goedgekeurd.
 Wmkpo
o Er komen weer vragenlijsten, dit geheel is een cyclus van 4 jaar. Gekoppeld aan
schoolplan.
 ouderbetrokkenheid 3.0
o Er is een vervolgafspraak gemaakt na de geslaagde eerste bijeenkomst.
o Er zijn genoeg ouders/leerkrachten
o Budget was al gereserveerd en wordt verder gebruikt.
 agressie en schorsing, zie bijlage.
o Is met kleine aanpassing geheel overgenomen uit bestaande protocollen, alles
geheel conform wetgeving, Aanpassing heeft betrekking op directe verwijdering uit klas,
dit is verzacht naar waarschuwing geven, bij herhaling kan alsnog verwijdering plaats
vinden.
o Protocol sociale media volgt binnenkort.
 Voedingsbeleid
o Vergt nog nodige aanpassingen. Wordt nu te betuttelend gevonden en niet duidelijk
genoeg, beleid moet duidelijk uitgedragen worden en het moet een eigen gezicht
krijgen. Nu zijn het adviezen en kopieën uit voedingscentrum. Voorkeur gaat uit naar 1
pagina (flyer) met duidelijke statements, Gezonde school, fruitpauze! Geen chips, koeken
en koolzuurhoudende dranken. Gezonde traktaties stimuleren.
 Verkeer: kiss and ride strook
o Is al eens naar voren gebracht, destijds gestrand omdat de strook langs de gymzaal
aan Vennestraat zou moeten komen, dit werd gezien als onwenselijk. Eventueel met
verkeerscommissie opnemen.
 Aanbod techniekshow voor groepen 3 t/m 8

o 1 demo dag ter promotie (19 Jan?), daarna mogelijkheid tot inschrijven van kinderen
voor additionele sessies van een uur (6x) voor €65.o Minimaal 15 kinderen nodig voor doorgang, school faciliteert alleen (zoals bij
typelessen.) 24.2.2016 volgt dan 1e les (voorlopige data!)




Drugspand,
o Burgemeester is gevraagd om dit in toekomst beter te communiceren zodat school zich
er op kan voorbereiden. Somigen zien duidelijke aanwezigheid van drugspand als
ongewenst anderen zien het als handreiking tot gesprek met leerlingen. In ieder geval is
dit soort handelingen beleid van gemeente.
Partnerschapsschool
o Wordt behandeld in volgende vergadering.

6- Mededelingen van GMR:
 Al langere tijd geen notulen ontvangen, navragen, standaard op sharepoint (laten)
plaatsen
7- Mededelingen OV




Geen verslag ontvangen, geen bijzonderheden te melden.
Vraag naar thema/onderwerpen voor gezamenlijke vergadering OV/MR
Verder geen punten vanuit de MR voor de OV

8- PR


Geen Nieuwe leden zijn doorgegeven en gepubliceerd op website

9- Actiepunten:





Verkeer, nieuw geplaatste hekjes aan Beethovenlaan worden binnenkort “feestelijk” geopend.
Fruitpauzes / schoolfruit
o Zoals aangegeven wordt het minder goed gedragen als verwacht, graag inzet
van teamleden om gezamenlijke afspraak uit te voeren.
o Bij schoolfruit wordt her en der opgemerkt dat het fruit er niet altijd even
“smakelijk” uit ziet. Bij klachten graag meteen melden!
Aktielijst tijdens vergadering doorgelopen en geactualiseerd. Nu geen actie lijst toegevoegd.

10- Rondvraag
 Geen vragen

Volgende vergadering: 27 Januari 2016

