Notulen MR
Datum: 28 januari 2013
Locatie: Holendrechtplein 42
Aanvang: 16.00 uur
Aanwezig: Yola, Astrid, Julia, Lianne, Mayra, Jamillah (notulist)
Afwezig: Arianne, Alienke
1. Opening door Mayra

2. Directiepunten:
Drama: de directie wil Dramaland uitproberen. In mei 2013 zal de evaluatie
plaatsvinden en zal bezien worden of het een vervolg krijgt. In dat geval wordt
het een beleidsmatig iets en wordt het ook voorgelegd aan de MR. Voor nu is het
gratis.

Begroting: De mr zal dit doornemen en vragen en opmerkingen mailen aan het
bestuur;

Open huis: Er komt op 25 februari 2013 en 25 maart 2013 een open moment
van een uur waarbij ouders die hun kind hebben aangemeld worden uitgenodigd.
Op dit moment komt de school 14 leerlingen te kort om het huidige aantal te
behouden. In 2012 is het leerlingenaantal teruggelopen van 273 naar 261. Om de
261 leerlingen te kunnen behouden zijn er nog 14 aanmeldingen nodig. De
directie geeft ruchtbaarheid over het open moment aan de leraren;

Overzicht vakantiedagen: tot nu toe is alleen de zomervakantie verplicht
geweest. Vanaf 2014 wordt dit anders, dan worden de meivakantie en de
kerstvakantie ook verplicht. Voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie
wordt een voorstel gedaan. De kerst, mei en zomervakantie zijn verplicht. Er valt
weinig mee te schuiven. Komend schooljaar zullen er 5 studiedagen worden
gehouden. Dit jaar gaat groep 7 de week voor de schoolvakantie wel naar school.
De overblijfcompensatie is niet meegenomen. Tijdens de volgende vergadering
kan de MR hierop reageren;

Personeel: geen bijzonderheden

Veiligheid school: er moet nagedacht worden over het plaatsen van camera’s.
Dit onderwerp wordt opgeschort. De directie vraagt de mr mee te denken over
dit punt. Noem wat je ziet en hoort van ouders. Het veiligheidsplan is af en gaat
vanavond naar het bestuur. De mr krijgt het van bestuur. Alle items van de
overheid zijn benoemd;

Schoolgids: wat willen we veranderen? Overheidspunten moeten erin
opgenomen worden. Voorts moet herschreven worden wat er niet klopt. Yola
komt met een tijdspad voor de schoolgids. Begin juni 2013 moet het af zijn. Het
concept komt in mei 2013. Voor die tijd gaat het naar de MR. Volgende
vergadering is het concept klaar voor de MR. Er moet nog een helder moment
komen wanneer het kan worden afgetikt;

Schoolplan: Yola heeft uitleg hierover gegeven. Twee keer per jaar vindt er een
evaluatie plaats. Eind dit schooljaar moet het uitgewerkt zijn. De MR informeert
of de matrix wordt aangepast voor 2014 met nieuwe dingen. De tweede helft van
het schooljaar wordt het ingevuld. Voor de volgende vergadering wordt het
meegestuurd;

Evaluatie ouderparticipatie/ouderbetrokkenheid: Maijra is adviserend lid en
daardoor een makkelijke terugkoppeling voor de ouders. Het is input van en voor
de ouders;

Inspectierapport: de inspectie komt kijken wat je kunt doen aan de kwaliteit.
Verbeterpunten zijn opgestuurd naar de inspectie. Zorgplan is ook opgestuurd.
De Morgenster heeft een basisarrangement gekregen. Tot juni 2013 moet de
Morgenster naar behoren presteren bij de Cito-toetsen. De Inspectie is een keer
in de vier jaar. Het basisarrangement is het hoogste arrangement dat je kunt
halen. Elke klas heeft zijn eigen zorghandboek met een zorgplan. Op de site van
de SLO staat hier informatie over. Het zorghandboek beschrijft passend

onderwijs. Er zijn in de groep 3 standaardniveaus. Er wordt beschreven wat elk
niveau inhoudt en wat de Morgenster aanbiedt;

3. MR overleg:
Begroting: kunst en cultuur zijn ten opzichte van de vorige keer geschrapt van
de begroting. De MR bundelt de vragen en stuurt deze dan naar Gerard van der
Lee;

Veiligheid in de school: beleidsplan Jaap Groenenberg moeten we afwachten;

Evaluatie huidige invulling van oudergesprekken: deze vraag wordt richting
de directie gesteld met de vraag of de rapportgesprekken naar de maand februari
kunnen. Dit zal een tegemoetkoming zijn voor leraren ivm de werkdruk en
ouders ivm de terugkoppeling van de Cito-toetsen;

Treasury statuut: de vraag vanuit de MR is: waaraan wordt het statuut
gemeten?

Nieuwe MRleden: Astrid wil stoppen om privéredenen. Arianne wil het liefst in
de avonduren of op de donderdag vergaderen. De lerarengeleding wil naar half 5
op de maandag. Er komt een vacature in de Kidz Flits.

4. Volgende voorgestelde vergaderingen tot nadere orde:
25 februari, 16:30 uur – 17:30 uur
25 maart, idem
22april, idem,
13 mei, vanaf 20 uur met bestuur
17 juni, van 16:30 uur – 17:30 uur.

