Verslag MR-vergadering 27-09-2016
Aanwezig:
Namens de leerkrachten: Wille Peeters, Mariska Verberne
Namens de ouders: Ronald v.d. Laar, Stephan Matthee, Dorthe de Jong,
Namens de directie: Anja Jansen
Namens GMR aangeschoven: Twan Klein Zieverink
Afwezig: Willy Grondhuis, Joost Martens
1. Welkom Mariska
 Ronald heet Mariska van harte welkom als opvolgster van Francé.
 Ook welkom voor Twan Klein Zieverink, onlangs lid geworden van GMR. Twan
schuift paar keer per jaar aan. Zo houdt GMR feeling met MR en andersom.
2. Verslag vorige vergadering / jaarverslag
 Beide zijn goedgekeurd. Opmerkingen worden tussentijds per mail
uitgewisseld. Komt voortaan niet meer als agendapunt aan de orde.
3. Mededelingen vanuit het management
Interne audit Raad van Bestuur
 Goed verlopen, positieve berichten.
 Klimaat blijft aandachtspunt. Er worden momenteel metingen gedaan.
Anja informeert ouders over stand van zaken tijdens ouderavond.
 Buitenterrein is ook genoemd in Audit; vraag naar makkelijkere achterom
voor ouders. Focus ligt momenteel op speelplaats voor kinderen. OR
heeft gelden ontvangen van Kindervakantieweek om te gebruiken voor
het buitenterrein. I.s.m. OR wordt fietsenstalling bij de speelplaats
getrokken en aantrekkelijker ingericht.
 Leerlingenraad werd geopperd. Joost werkt dit momenteel verder uit.
Rapport risico inventarisatie en evaluatie en controle firma Saasen
 Rapporten zijn per mail verspreid onder MR-leden. Geen bijzonderheden
te noemen. Aandachtspunten worden verder uitgewerkt en ingevoerd.
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Evaluatie lunchpauze
 Leerkrachten vinden dat alle kinderen tijd voldoende hebben om hun
lunch op te kunnen eten/drinken. Zij zien er ook op toe. Indien ouders
merken dat dit niet zo is, worden ze verzocht hierover contact op te
nemen met de betreffenden leerkracht. Anja koppelt evaluatie
nogmaals terug naar ouders in het komende Zoeklicht.
Werkgroep “De 7 uitdagingen”
 Werkgroep probeert om aantal elementen uit de aanpak van de Liftgroep door te trekken naar alle klassen.
 Er wordt een aanvraag gedaan bij het innovatiefonds digitale middelen.
4. Mededelingen vanuit het team
 Het is de leerkrachten goed bevallen dat de gesprekken met ouders naar
voren zijn getrokken en dat waardevolle info nog tijdiger is uitgewisseld.
 De nieuwe methode STAAL (spelling en taal) is aangeschaft. Dit jaar wordt
ermee gewerkt in groep 4 t/m 7, volgend jaar ook in groep 8.
5. Mededelingen overig / ingekomen post
 MR heeft per mail info ontvangen over informatie@oudersonderwijs.nl
Ronald bekijkt of het interessant is om ons hierbij aan te melden.
6. Rondvraag
Begroting
 In januari 2017 komt er een nieuw systeem.
Schoolgids
 Stephan heeft diverse opmerkingen doorgegeven. Gids wordt aangepast en
komt volgend jaar nog een keertje op de agenda ter controle.
Wet Werk en Zekerheid / vervanging leerkrachten
 We hebben in groep 1/2 te maken gehad met veel verschillende leerkrachten
als gevolg van ziekte en de regelgeving rondom min/max-contracten. Anja
heeft dit toegelicht bij de ouders en aangegeven hoe vervelend school dit
vindt. Ook per mail zijn alle ouders hierover geïnformeerd. Het signaal is ook
naar Prodas gestuurd.
Reactie vakantierooster
 Geen reacties van ouders gehad n.a.v. wijzigingen in vrije dagen.
Infoavond ouders
 Staat gepland voor 6 oktober a.s. Ouders kunnen op white board
aandachtspunten anoniem onder de aandacht brengen.
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Ouderhulp / OR
 Anja geeft aan dat elke werkgroep wordt begeleid door ouder uit OR. Is goed
nieuws. Momenteel worden van alle activiteiten draaiboeken gemaakt.
Formatie MR
 Dorthe treedt af aan het einde van het schooljaar.
OPR/GMR
 Wij hebben geen kandidaten voor OPR beschikbaar.
Volgende vergadering: 29 november 2016 19.30 uur
Voor verslag,
Dorthe de Jong
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