Besluitenlijst MR 5 vergadering 14 maart 2016
Aanwezig: Bas, Corné (secretaris), Henk (voorzitter), Kim, Lineke, Monique, Nicolle en Rob
Onderwerp
Opening en vaststelling agenda.

Besluiten
Agenda vastgesteld.

2a. Notulen vergadering:
MR 4 maandag 22 februari

Notulen vastgesteld.

2b. Ingekomen stukken:

Geen ingekomen stukken.

2c. Mededelingen:
Voorzitter MR:

Team + Directie:
GMR:
OR:
Diana (voorzitter) OR uitgenodigd.

Nieuwe Huisvesting Klapwiek

De oudergeleding van de MR heeft een
initiatiefvoorstel t.a.v. invoering 25-urige
lesrooster naar de directie verzonden.
Geen mededelingen vanuit het
team/directie.
Uitnodiging ontvangen voor het overleg
ondersteuningsplanraad op 23 maart
2016. MR zal hier niet bij aanwezig zijn.
Diana (voorzitter van de OR) geeft inzicht
in de huidige stand van zaken.
Contact met de activiteitencommissie is
geïntensiveerd omdat het percentage
ouders die de vrijwillige ouderbijdrage
betaald tegenvalt. 2 jaar geleden bedroeg
het percentage 90%, de huidige stand is
75%-80%. De OR bekijkt de verschillende
oorzaken en onderzoekt mogelijkheden om
dit percentage te verhogen zoals
bijvoorbeeld de brief met verzoek om de
ouderbijdrage digitaal te versturen
Lineke neemt de rol van Nicolle t.a.v. de
nieuwe huisvesting Klapwiek over.
Nicolle informeert de MR over de huidige
stand van zaken van de nieuwe
huisvesting Klapwiek.
De door school ingestelde commissie is op
dit moment bezig met het samenstellen
van een plan van eisen.
Nicolle heeft 4 momenten geïdentificeerd
waarop de MR advies uit kan brengen. Dit
zijn:
1. Bij pakket van eisen
2. Bij voorlopig ontwerp
3. Bij definitief ontwerp
4. Bij uitvoeringsfase (verhuizing)
De MR zal via Lineke op de hoogte
gehouden worden over de stand van
zaken. Tevens zal Lineke een
adviesvoorstel voorbereiden rondom de
MR betrokkenheid bij de nieuwbouw

Door/Voor:

Google Drive & Google Community

Huishoudelijk Reglement

Invoering 25-urig lesrooster

Klapwiek
Google Drive & Google Community is
positief ontvangen. Gebruik hiervan wordt
gecontinueerd. Documenten die relevant
zijn voor de MR worden ook in Google
Drive geplaatst.
Bij eventuele vragen e.d. hierover kun je
contact opnemen met Henk of Corné
Huishoudelijk reglement is officieel
goedgekeurd. Reglement zal worden
gepubliceerd op de website van de
Klapwiek en naar Salto worden verzonden.
Tijdens de overlegvergadering aansluitend
aan de MR-vergadering is het onderwerp
invoering 25-urig lesrooster besproken.
De oudergeleding heeft een
initiatiefvoorstel m.b.t. de invoering 25urig lesrooster ingediend bij de directie. In
dit voorstel zijn een aantal opties door
ouders, leraren en directie aangedragen
voor mogelijke invoering van het 25-urig
lesrooster, alsmede een voorstel hoe de
ouderraadpleging uit te voeren.
Na een pittige discussie over het
initiatiefvoorstel is vast komen te staan dat
de leraren en directie niet achter de door
de ouders voorgestelde optie in het
initiatiefvoorstel van de ouders staan. De
oudergeleding hecht er echter waarde aan
een formele onderbouwde reactie op het
initiatiefvoorstel te ontvangen, zoals ook
verzocht in het voorstel. De directie heeft
toegezegd schriftelijk te reageren op het
ingediende initiatiefvoorstel.

Actiepunten voorgaande
vergadering:
- Diana (OR) uitnodigen voor de
volgende vergadering.
- Onderwerp nieuwe huisvesting
Klapwiek wordt op de volgende
vergadering geagendeerd.
- Terugkoppeling over de deelname aan
bouwwerkgroep naar directie t.a.v.
nieuwe huisvesting Klapwiek.
- Inzicht geven in de mogelijkheden van
Google (Community & Drive).
- Informeren van de directie t.a.v.
invoering 25-urig lesrooster.
Rondvraag
Actiepunten:

Diana is uitgenodigd voor MR 5. Heeft de
agenda tijdig ontvangen.
Is opgenomen in de agenda.
Monique heeft de betreffende zaken
besproken met de directie.
Is opgenomen in de agenda.
Henk heeft de directie geïnformeerd over
de stand van zaken.
- Initiatiefvoorstel naar de directie t.a.v.
nieuwe huisvesting Klapwiek.
- Directie komt met een schriftelijke
reactie op het ingediende initiatief voorstel
rondom invoering 25-urig lesrooster
- De notulen van MR 5 wordt op de Google

Lineke
Wim
Corné

Drive gezet.
- Huishoudelijke reglement publiceren op
de website.
- Huishoudelijke reglement doorsturen
naar Salto.

Corné
Henk

