Notulen MR-vergadering
Datum:

donderdag 3 oktober 2019, 18.00 – 20.15 uur

Aanwezig:

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

Afwezig:

José Eijbergen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
Opening en welkom voor iedereen en zeker voor onze nieuwe directeur Karin. Dit overleg plannen we de
nieuwe overlegdata voor het komend schooljaar, samen met de onderwerpen (zie bijlage). We spreken af
dat we per overleg bekijken of we Karin erbij vragen.
2. Arbo-jaarplan
Willemijn heeft dit plan net nog aangepast. De MR-leden zullen hier naar kijken, opmerkingen kunnen via de
mail verstuurd. Er is instemming nodig. Het Arbo-jaarplan is een onderdeel van het schoolveiligheidsplan,
waar ook het antipestprotocol te vinden is, dit protocol komt binnenkort via de mail. Het
schoolveiligheidsplan is een format vanuit KPOA. Het Arbo-jaarplan wordt elk jaar geevalueerd. Francien
vraagt zich af hoe het geweld wordt bijgehouden: of het alleen om fysiek of ook verbaal geweld gaat?
Verbaal geweld van de ouders naar de leerkrachten neemt de laatste tijd toe. We zijn het allemaal eens dat
dit zeker moet worden bijgehouden en toegevoegd aan het plan indien het nog niet vermeld staat, ook in
verband met ziekteverzuim-registratie.
3. W.v.t.t.k.
De oudergeleding wil graag weten wanneer het hoogbegaafdheidsbeleid besproken kan worden. De
vorige bijeenkomst hebben we het wel uitgereikt gekregen maar moest het in het team eerst nog besproken
worden. Dit komt de eerstvolgende vergadering op de agenda.
De schoolgids staat bijna online, maar vorig jaar is gesproken over een praktische samenvatting die
kan worden uitgedeeld. Bij de aanvang van het schooljaar was bij een aantal nieuwe ouders van de
kleutergroepen onduidelijkheid over de regels/afspraken van de school over praktische zaken. Dit zou
opgelost kunnen worden door een korte samenvatting uit te delen aan elke nieuwe ouder, en daarbij een
vermelding maken naar de online schoolgids zodat ouders eerder geneigd zijn deze te lezen. Hier wordt door
Karin en Willemijn naar gekeken.
De overgang naar Social Schools was niet voor iedereen even gemakkelijk en duidelijk, ook zijn er
functies van deze app die nog niet duidelijk zijn maar wel heel handig, zoals het ziekmelden. Vraag van
Nicolette is of we dit gaan gebruiken en of dit dan gecommuniceerd kan worden naar de ouders. Dit wordt in
de komende Hofbode vermeld. Overigens moest de overgang zo snel omdat Digiduif plotseling stopte.
Er is ooit geschreven dat er gewerkt zou worden met een digitaal rapport: Femmy vraagt zich af wat
de stand van zaken hiervan is. Karin legt uit dat een digitaal rapport inhoudt dat de gegevens uit het systeem
worden gehaald, het rapport blijft een papieren versie. Hier wordt dus al mee gewerkt.
De verhuizing is achter de rug en is grotendeels naar tevredenheid verlopen al zijn er heel wat (vrije)
uren in gaan zitten. Een aantal zaken worden in de komende maanden opgepakt, zoals de inrichting van het
kleuterplein, wellicht de verhuizing van groep 1/2B en het verplaatsen van de glijbaan (waar de Kinderhof nu
geen gebruik meer van kan maken i.v.m. het storen van de leerlingen van de Windroos).

De Kinderhof is een jaar geleden begonnen met een strenger aannamebeleid waarvan het resultaat
inmiddels zichtbaar gaat worden. Naast dat het leerlingenaantal inmiddels verminderd is, ligt het niveau van
de groepen hoger. Francien vraagt zich af of er vragen over dit beleid zijn bij de ouders, hoe het wordt
ervaren. Besloten wordt om het beleid nog een keer toe te lichten in de Hofbode.
4. Sluiting.
Het overleg wordt afgesloten om 20.15 uur.

Bijlage: Jaarplanning

Dinsdag 19 november:

schoolbezoek CvB, jaarplan, HB-beleid

Dinsdag 10 december:

begroting

Woensdag 22 januari:

nascholingsplan, bestedingsverantwoording 2019

Donderdag 19 maart:
Woensdag 20 mei:

formatie voorbespreking

Donderdag 2 juli:

schoolgids, taakbeleid, formatie definitief

