Besluitenlijst MR2 vergadering 17 oktober 2016
Aanwezig:
Rob, Wim (directeur), Roland, Susan, Monique, Diana (OR), Lineke, Corné, Henk
(voorzitter), Bas (notulant)
Onderwerp
Opening en vaststelling
agenda

Besluiten
Agenda vastgesteld

Door/voor
Henk

a. Opening door voorzitter
MR

Alle aanwezigen worden welkom geheten door de
voorzitter.

Henk

b. Voorstellen MR.

Alle leden van de MR hebben zich voorgesteld aan het
nieuwe MR-lid Roland van Horck.

c. Jaarverslag MR

Er zijn geen vragen binnen gekomen naar aanleiding van
het jaarverslag. Daarmee is het jaarverslag
goedgekeurd.

d. Nieuwe MR leden

Roland van Horck heeft zich kort voorgesteld aan de
andere leden van de MR en de andere aanwezigen.

e. Voorstellen OR

Diana van Hoeve heeft zich kort voorgesteld aan de
aanwezigen.

f.

Op dit moment is er nog geen jaarverslag opgesteld over
het schooljaar 2015-2016.
Over dit schooljaar is circa 83% van de ouderbijdrage
ontvangen.
Dit schooljaar is reeds digitaal het verzoek tot betaling
gedaan naar ouders. Tevens staat nu beargumenteerd
waarvoor dit geld gebruikt wordt. De herinnering zal op
papier zijn.

1. MR en OR

Jaarverslag OR

g. Financieel jaarverslag
2015/2016

Geen opmerkingen. Het financieel jaarverslag is
daarmee goedgekeurd.

2a. Notulen vergadering
MR 1 maandag 26
september 2016

Deze is nog niet ontvangen op moment van vergaderen.

Corné

Henk heeft een artikel doorgestuurd: ”Digitalisering
maakt ons dom”
Monique zal het document “Bewust je thema’s kiezen”
inscannen en doorsturen.

Monique

Geen mededelingen

Henk

2b. Ingekomen stukken

2c. Mededelingen:
Voorzitter
Team + directie

Het leerkrachtenteam heeft onlangs de informatieavond
geëvalueerd. Hierover meer bij agendapunt 3.
Binnenkort kan het 1e certificaat Gezonde School worden
aangevraagd, op het onderdeel ‘sociaal-emotioneel’.
Momenteel is school bezig met het 2 e

onderdeel:”Beweging”
GMR

De GMR heeft een nieuwe voorzitter. Afgelopen week is
de concept-agenda doorgestuurd.

OR

Geen bijzonderheden.
Wel is er het voorstel om in de Nieuwsbrief toe te gaan
lichten wat er dit schooljaar op de planning staat aan
activiteiten (waarin de OR een actieve rol speelt).

3. Informatieavond

Het leerkrachtenteam heeft onlangs de informatieavond
geëvalueerd. De informatieverstrekking via mail/op
papier wordt als positief ervaren. Verder ziet het team
weinig meerwaarde in de avond, aangezien de opkomst
in veel groepen laag is. Verder zijn de meeste vragen die
gesteld worden van individueel belang.
De oudergeleding van MR geeft aan ook geen directe
meerwaarde in de huidige opzet voor een
Informatieavond te zien wanneer de opkomst zo laag is.
Het is daarentegen wel zinvol zo’n avond te organiseren
voor ouders van leerlingen uit groep 8, vanwege
overstap PO/VO.
Voorstel: de informatieavond in de huidige vorm
afschaffen. Daarvoor in de plaats individuele gesprekken
met ouders inplannen (10-minutengesprekken).
Er moet echter wel gekeken worden op welk moment er
nog 10-minutengesprekken ingepland moeten worden in
de periode september t/m december, aangezien er
anders pas laat een overlegmoment is (januari).
De directie zal dit plan verder gaan uitwerken.
Verder wordt geconstateerd door de directie dat de
periode tussen einde dat de periode tussen einde
zomervakantie en eerste rapport nogal kort is, waardoor
het voor een aantal onderdelen moeilijk is het rapport te
baseren op meerdere toetsmomenten, aangezien er in
die periode geen tijd is geweest om meer toetsmomenten
in te bouwen.
Hierdoor is het voorstel van de directie om het aantal
rapporten terug te brengen naar twee op jaarbasis. Het
eerste rapport zal dan in januari verschijnen (in plaats
van november). De directie zal hiervoor nog een
adviesvoorstel bij de MR indienen.

4. Evalueren
Informatieavond MR

Dit jaar is er voor gekozen om geen thema te koppelen
aan het moment dat de jaarverslagen van MR en OR
worden besproken, maar de jaarverslagen te bespreken
op een regulieren bijeenkomst van de MR. Helaas heeft
dit als resultaat dat er geen enkele ouder is komen
opdagen en dat er eveneens geen vragen via email zijn
ontvangen..
Waarschijnlijk zijn veel ouders de afgelopen jaren wel
verschenen op deze avond, omdat ze een persoonlijke
uitnodiging kregen en er een thema aan de avond
verbonden was. Tevens kunnen de drukke agenda’s een

OR

rol spelen in de lage opkomst de laatste jaren.
De MR zal zich de komende periode gaan oriënteren op
een nieuwe vorm waarin de Informatieavond zal worden
aangeboden. Bij deze (nieuwe) Informatieavond MR
moeten in ieder geval de volgende doelen bereikt
worden:
 Goedkeuring van ouders op jaarverslagen van
MR en OR (+ toelichting door MR en OR)
 Vergroten van ouderbetrokkenheid d.m.v. thema.
5. Actiepunten

Nicolle uitnodigen voor MR3 om officieel afscheid van
haar te nemen  Monique/Henk
Inplannen op MR-agenda: Informatieavond MR 
Monique
Stukje voor Nieuwsbrief waarin we verwijzen naar
Activiteitenplan MR (met de belangrijkste punten)
Lineke
Notulen MR1 op site  Henk/Corné

6. Rondvraag

Corné:
Hoe gaan wij naar ouders communiceren dat de
oudergeleding MR vanaf dit schooljaar de mogelijkheid
heeft een vacatie-vergoeding te ontvangen? Vis de
Nieuwsbrief kunnen we de ouders informeren over het
Activiteitenplan van de MR, aangezien het hierin staat
vermeld.
Wim:
In de toekomst wil school enkele keren een avond
organiseren waarop ze de dialoog aangaan met select
groepje ouders. Voorstel is om de eerste avond rond
februari/maart 2017 te organiseren.
Onder het genot van een hapje en een drankje zal dan
‘ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie’ centraal
komen te staan. Tevens wordt op deze avond een
gastspreker uitgenodigd, waarna de dialoog wordt
aangegaan met de ouders.
De vraag is wie de van MR hieraan deel wil nemen?
 vanuit de oudergeleding MR is voldoende animo om
hieraan deel te nemen.
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= Adviesrecht
= Instemmingsrecht
= voor de gehele MR
= voor de personeelsgeleding
= voor de oudergeleding

