28 maart 2018 (verplaatst was oorspronkelijk 13-3-2018)

Notulen MR

Aanvang: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: OBS Meester Vos

Voorzitter:

Sandra van den Bedem

Notulist:

Genodigden MR:

Gerhold, Anthonette, Claudia, Sandra, Frank

Aanwezige gasten:
Afwezig:

Gerhold, Anthonette, Claudia, Sandra
Frank Balk met kennisgeving

Claudia

MR agenda Mr. Vosschool

Agenda punt 1

Directie mededelingen.
(toelichten project
werkdrukvermindering, extra
financiën vanuit overheid)

Frank is nog ziek.
Volgende vergadering is tijdens onze reünie. We proberen een andere datum af te
spreken.
De werkgroep moet nog bij elkaar komen en gaat aan de slag met voorstellen voor
invulling van deze extra financiën. Claudia neemt zitting in deze werkgroep en
zodra er meer informatie is dit graag even op de mail naar MR en team voor ideeën
en suggesties. Met name over hoe dit geld op de Meester Vos goed ingezet kan
worden. Volgende MR-vergadering komen we hier op terug.

Agenda punt 2

Vaststellen agenda MR OBS
Meester Vos

Agendapunt 3

Goedgekeurd en kan geplaatst worden op de website. Actie:Gerhold stuurt deze
Notulen vergadering 15
januari 2018
nogmaals door naar Anthonette
(als bijlage bij deze agenda
de concept versie
meegezonden.deze moet nog
definitief worden vastgesteld.)

Agendapunt 4

Anders Organiseren
Zie notulen CMR 15-1-2018:
-Uitkomsten tussenevaluatie
O2A5 breed is als bijlage bij
deze agenda meegezonden.
Versie 7-3-2018. De
tussenevaluatie VianenZederik volgt nog. Wat is
daarvan de status?
- En wat zijn de opvallende
uitkomsten van de evaluatie?
- is clusterdirectie al langs
meester vosschool geweest
om input op te halen hoe
management te organiseren
na zomervakantie 2018 (zie
notulen CMR 15-1-2018)
- Plusklas is gestopt. Welke
proces loopt er nu om
effectiever georganiseerd het
plusaanbod op de scholen
aan te bieden?

Vastgesteld.

Dit verslag heeft een wat algemeen karakter. We zijn benieuwd naar de rapportage
op clusterniveau. Actie: Sandra vraagt dit aan Frank.
De meeste vragen zijn voor Frank dus we schuiven dit punt door naar de volgende
vergadering.

Onderwerpen (22-3-‘18):

Agenda punt 5

Terugkoppeling GMR
vergadering 25 jan en 22
maart 2018.
Agendapunten/voorbereiding
volgende GMR 19 april 2018.

-Stand van zaken werkdruk
-Concept financiële rapportage 31-12-2017
-Anders Organiseren Tussenevaluatie
-Ziekteverzuim analyse en overzicht van de scholen:
Gerhold geeft aan dat het zinvol is het verslag van de ziekteverzuimanalyse eens
goed door te lezen. Hoe staan wij hier in? Wat kan er op het gebied van
ziekteverzuim verbeteren, op schoolniveau, op clusterniveau?

-Meerjarenonderhoudsplan 2018 t/m 2017
Zie verslag O2A5 site van GMR vergadering van 25-01-2018 en het verslag van
22-3-2018 staat in juni 2018 op de site zodra deze is goedgekeurd.

Volgende vergadering GMR 21 juni 2018

Agendapunt 6

Procedure ‘weglopen onder
schooltijd”, zie meegezonden
bijlage. Deze procedure zal
tijdens de CMR 7-5-2018
worden besproken. Voor deze
vergadering ter info.

Anthonette en Claudia geven aan dat met name het punt dat de leerkracht
verantwoordelijk is voor de groep en dus zelf geen actie kan/mag ondernemen
voelt niet goed met name bij de jonge kinderen. Bij calamiteiten moet er vanwege
te weinig ‘groepsvrij‘ personeel ook met collega’s worden samengewerkt die de
andere groep even in de gaten houden. Sandra neemt punten van Anthonette en
Claudia mee naar de CMR.

Digiduif bevalt wel goed. Groot bereik, nieuwe ouders krijgen dit vanaf het begin
mee en hierover zijn geen negatieve reacties bekend. Anthonette geeft aan dat het
in de praktijk toch wel blijkt dat er niet goed door ouders wordt gelezen. Ondanks
de duidelijke kopjes bij het onderwerp van de mail.
Overstap naar Social Schools van de website:

Agendapunt 7

Communicatie algemeen,
Digiduif etc.
Wat zijn de bevindingen
vanuit teamoverleg 25-1-2018

Begin 2017 zijn digiDUIF en Social Schools samengegaan onder de naam
Social Schools. Twee communicatie-producten voor het (basis)onderwijs
onder dezelfde regie. Hun doel: in 2018 een volledig nieuw platform te
lanceren met meer mogelijkheden. Met de naam Social Schools.
Voorstel om Social schools eens goed te bekijken. Dit platform is als je alle
onderdelen meepakt heel duur. Het legt een link met de website en heeft meer
mogelijkheden. Aan Frank vragen wat zijn visie is op Social School.
Dit punt zetten we de volgende vergadering weer op de agenda.

Agendapunt 8

Agendapunt 9

Agendapunt 10

Continurooster. Staza en
wanneer planning bijv
informatie/discussieavond
met ouders?

Schuift door naar volgende vergadering.

Hoef & Haag. Staza en wat
zijn de next steps in dit
project.

We krijgen tot nu toe geen informatie waar we nu staan. Er is sterk de behoefte aan
informatie. Actie: Sandra vraagt het na aan Frank.

Bij deze agenda worden twee
voorbeelden als bijlage
meegezonden mbt
planning/draaiboek nieuwe
school. Dit ter voorbeeld en
inspiratie voor de school in
Hoef& Haag.

Rondvraag

Gerhold vraagt zich af of het budget wel toereikend is voor de leerlinggroei die nu
speelt op de Meester Vos.
We proberen een nieuwe datum af te spreken voor 7 mei, maar dit blijkt erg lastig.
Claudia geeft aan 7 mei wel naar de MR vergadering te willen gaan, maar dan
zonder Anthonette. Iedereen stemt hiermee in. Sandra gaat vooraf naar de CMR.
We merken op dat op 21-6 de MR en GMR samen valt. Actie: Sandra vraagt bij
Frank na hoe we dit gaan oplossen.
Gerhold vraagt zich af of en wanneer we Snappet gaan evalueren. Anthonette
geeft aan dat we ons nu oriënteren op de zaakvakken en voor de zomervakantie
willen we een definitieve keuze maken. Na de zomer komt de evaluatie op de
agenda.
Sandra geeft aan dat ze aftredend is. Voor de vakantie al een oproep gaan
uitzetten lijkt hierbij nodig. Actie: Sandra levert een stukje aan. Daarbij benaderen
we zelf actief mensen. Ideeën? Claudia heeft een suggestie en Sandra zal die
persoon eens benaderen.
Anthonette stapt er ook uit en gaat navragen welke collega het stokje over wil
nemen van haar.

Overige Vergaderdata schooljaar 2017-2018:
7 mei 2018 CMR om 19.30 uur en MR om 20.15 uur
21 juni 2018 MR om 19.30 uur
Alle vergaderingen Locatie: JPS de Wiekslag in Vianen

