Notulen MR-vergadering
Datum:

dinsdag 10 december 2019, 18.00 – 19.30 uur

Aanwezig:

Karin van den Hoven, Margot de Korte, José Eijbergen, Francien Korpershoek, Femmy van
der Ent Braat (voorzitter), Nicolette ten Velde (notulen), Gunther den Braven

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
Opening en welkom
2. Veilligheidsplan
Het Veiligheidsplan is een uitgebreid document dat door de school wordt ingevuld en dat een weergave is
van de huidige situatie van de Kinderhof. Door de paragrafen te doorlopen ontstaat er een compleet beeld
inclusief de aandachtspunten op het gebied van de veiligheid binnen de school. De MR bespreekt de inhoud
en een aantal kleine wijzigingen wordt doorgegeven. Besproken wordt dat de tekst van punt 6.9 (‘De school
zorgt altijd voor goede opvang voor slachtoffers van incidenten, waaronder pesten’) ook in het antipestprotocol wordt opgenomen. Bij punt 3.10 (‘De rol die ouders binnen de school hebben, op pedagogisch vlak,
is duidelijk’) wordt verwezen naar het Schoolplan, maar hierbij geeft de oudergeleding aan dat zij deze rol
helemaal niet duidelijk vinden. Karin vraagt aan Nicolette om uit te zoeken in het Schoolplan of de
omschrijving voldoende is en dit aan haar terug te koppelen. Bij punt 1.3 (‘Er zijn duidelijke afspraken over
gedrag en toezicht buiten de school, zoals op de speelplaats of in de fietsenstalling’) wordt nog aangegeven
dat een nieuwe fietsenstalling in zicht is, maar dat dit zeker een aandachtspunt blijft.
3. Begroting – aanpassingen
De aanpassingen die Karin in de begroting heeft gedaan worden door haar toegelicht. De MR heeft hiervoor
ook haar schriftelijke toelichting op de begroting doorgenomen. Nog een aantal laatste wijzigingen worden
gedaan. Ook de Schoolspecifieke Criteria staan in de toelichting en worden bij deze vastgesteld, de laatste
zin (‘Bij de selectie zal gezocht worden naar medewerkers wiens werktijdfactor het meest overeenkomt met
de noodzakelijke krimp’) kan hierin worden weggelaten, dit staat al in de Uitvoeringsnotitie onvrijwillige
overplaatsing van de KPOA. Bij de krimp van 0,2 procent zullen eerst de werkdrukgelden worden
geëvalueerd.
4. W.v.t.t.k.
- er wordt door de oudergeleding gevraagd naar de status van het Plusbeleid: Anke moet dit nog uitwerken.
Karin vraagt de status na bij Sandra, het beleid moet ook herschreven worden. Volgend overleg komt ze
hierop terug.
- het volgend overleg wordt verschoven naar een week later. De notulen van het vorig overleg worden
goedgekeurd.
- er wordt nog kort gesproken over de lastige situatie die ontstond door de groepsapp van een bepaalde
groep. Inmiddels is dat weer onder controle, mede door de prettige samenwerking tussen ouders en de
school. Er wordt aangegeven dat er zeker onder de ouders behoefte is aan een workshop Mediatraining.
5. Sluiting.
Het overleg wordt afgesloten om 19.30 uur. Het volgend overleg is op woensdag 29 januari, 18.00 uur.

