Notulen MR vergadering, 20 juni 2018

Aanwezig: Robert, André, Roos, Bas, Berco, Marieke, Francien, Rick, Martijn, Loeki
Afwezig: Notulist: Loeki (daarna: Rick/Marieke)

1.Opening en vaststellen
vergadering

Welkom, Rick als nieuw lid P-geleding. Francien treedt af
vanwege haar pensioen. We zijn blij met Rick
Mededeling:
Berco trekt zich terug als stemhebbend lid van de MR
waardoor de verhouding leerkrachten/ouders, op de
gewenste 3/3 uitkomt. Hij blijft wel deelnemen aan de MR.

2.evaluatie I pad

Verslag Martijn wordt bijgevoegd.
-Pas na een jaar of 5 zijn er echt harde feiten te noemen
m.b.t het effect van het werken met de IPads.
-De eigen bijdrage van de ouders aan de IPads is meer dan
90%, daardoor is er budget over. Er is besloten om daarvan
alle IPads ( en niet alleen de nieuw aan te schaffen IPads)
van folie te laten voorzien
- In de groepen die al langer werken met de IPad, zal meer
aandacht besteed gaan worden aan Mediawijsheid.

3.Studiedag planning,
formatie en groepsindeling

Studiedagen:
Verdeeld over de week
Woensdag 5 september: Prowise-digiborden
Dinsdag 25 september: Leerpleindag
Maandag 29 oktober: Zien-verdieping (soc. emotionele
ontwikkeling)
Vrijdag ….eind van het jaar:
Vergaderdagen:
op dinsdag of donderdag
Halverwege het jaar een evaluatie moment met het hele
team.
Formatie;
Eline: groep3 ( groep 4, 7 en 1x per 2 weken groep 5)
Rick: groep 8
Natasja: groep 5 (wo.do.vr.)

Gerda: groep 7 (start met een invaller, Gerda is aan het
reïntegreren).
Groepsindeling: nog bezig (van 7 naar 8,van 2 naar 3) wat
geven kinderen en leerkrachten aan, evt. in overleg met
ouders in bepaalde gevallen. Maandag 25 juni wordt de
indeling bekend gemaakt.
De constructie in groep 7 , een reïntegrerende leerkracht
en een vervanger + de extra zorg die Leonie daardoor op
zich zal moeten nemen baart de MR wel zorgen.
4.Privacy wetgeving en
implementatie

4.Cito resultaten

6.Burgers onderdeel van de
school

-m.b.t de AVG code: door Fred Berends is een ouderbrief
verstuurd.
Vragen AVG:
-kunnen ouders inzage krijgen, wat met wie gedeeld wordt
met externe partijen? (in beginsel is dit de bedoeling)
-Wat doet Gynzy met de gebruiksgegevens van kinderen? - Overeenkomst school/Gynzy?
-Vernietigingsrecht gegevens kinderen?
Hierop is niet één, twee, drie een antwoord te geven, Ellen
wil dit uitzoeken.
De Heuvellaan scoort boven het landelijk
gemiddelde ….Wendy is met de analyse bezig. Spelling niet
werkwoorden is minder gescoord. Het team overlegt welke
actie hierop ondernomen gaat worden
(Ellen stuurt de analyse van de CITO naar de MR)
Bas stelt de vraag:
-Presentaties, of lessen gegeven door burgers…hoe staan
wij daar tegenover? De MR staat hier positief tegenover.
Marieke en Bas willen wel onderzoeken of zij een lijst
samen kunnen stellen met mensen die presentaties
en/lessen op onze school zouden willen geven, en bekijken
of dit voor onze school zou kunnen werken.
Als mensen zich opgeven moet er wel wat mee gebeuren.
Rubriceren kan ook door ouders gebeuren.
Voorstel is: klein te starten. Marieke en Bas komen met
een voorstel.
(Geen avondactiviteiten plannen i.v.m. belasting
personeel)
Vraag aan de directie:
-HVO groep 4, komend schooljaar. Groep 4 t/m 8 heeft een
brief gehad , door middel waarvan ouders hun
toestemming konden geven voor deelname. Hoe zit dat
met groep 3 (de nieuwe groep 4) ?
Antwoord:groep 3 heeft ook een brief gehad.

7.Mededelingen;
OR
Team
8.Notulen vergadering 16
mei
9.actie puntenlijst

10.Terugkoppeling GMR

-Bas; Als een kind met blauw oog op school komt, moet er
dan naar de oorzaak gevraagd worden? Het antwoord van
Ellen is “ja” In het geval dat Bas heeft aangegeven, is dat
niet gevraagd…..…aandachtspuntje voor het team!
- De OR heeft overlegd over het afscheid van
Francien/Matthieu/Marion
- 86 procent ouderbijdrage behaald.
-nvt
Enkele wijzigingen in de Notulen. André verandert deze en
stuurt de herziene versie naar Roos , wordt dan
goedgekeurd.
-Notulen MR vergadering op de website (achterstand
plaatsing) deze moeten er 15 augustus op.
-Notulen…aanpassen aan AVG of aparte notulen voor
website?
-Protocollen vaststellen
-1 oktober punt 6 als 7 blijft
-Actie riolering Bosweg kan er pas af als de problemen ook
daadwerkelijk zijn opgelost.
-10 blijft staan
Blijft allemaal staan
Laatste punt kan eraf
-voorlopige uitnodiging directeuren, voor
3 oktober
-HR manager loopt
- Nieuwe wethouder
- staking – 3 scholen van leerplein niet meegedaan
- Per 1 augustus , zal de vervanging bij ziekte van
leerkrachten verlopen via PON.
Team geeft aan (dat door deze keuze van Leerplein) de
invallers die wij opleiden worden afgepikt door de Veluwse
onderwijsgroep en het PCBO, doordat Leerplein te veel
eisen stelt.
Wij lopen zo goede jonge leerkrachten mis en hebben kans
niet voldoende invallers te hebben.
MR moet wel een signaal afgeven… Robert schrijft een
mail, zorgen omtrent PON
-AVG ;ouder app functie gegevens beheer functionaris….
Inbrengen bij GMR ( Andre en Leonie)
Jaarplanning/ activiteitenplan moet wel ge-update
worden, maar is bedoeld als leidraad

11. MR
-HR en statuut, vergaderdata, als bijlage bijvoegen.
jaarplanning/activiteitenplan -Visie en missie horen niet in dit document.
-Roos wil input, en verwerkt de gegevens verder…
bijvoorbeeld evaluatie I pads elk jaar toevoegen.
Volgend schooljaar, in de één na laatste vergadering het
activiteitenplan voor nieuwe schooljaar vaststellen.
-P geleding: welke punten /thema’s zijn belangrijk , deze
agenderen, en aanleveren
- Stel dat de MR vindt dat de Ouderbijdrage veranderd zou
moeten worden, deze is al een tijd 35euro, ligt die
beslissing dan bij de MR?

12.oudergeleding
taakverdeling

-HR oppoetsbeurt nodig…volgend agendapunt
De oudergeleding met stemrecht, moet van 4 leden terug
naar 3 leden.
Na veel gepraat en een patstelling, heeft Berco besloten,
zijn stemrecht in te leveren ,daar hij het belang van de MR
vergadering vooropstelt. Berco blijft lid van de MR.
Stemrecht: Roos, André, Robert
Aftreedschema in het HR; Berco treedt terug
We bespreken optie hoe om te gaan met de termijnen die
we bij voorkeur laten starten en eindigen per 1 augustus.
Optie: Termijn begint per 1 augustus (vanaf 2014).
Als er halverwege iemand vervalt, wordt diegene
vervangen door een interim-er. Nieuw lid met stemrecht
treedt officieel 1 augustus toe. Moet vastgelegd worden in
het HR.
 Een volgende vergadering wanneer we het HR gaa
updaten bespreken
4 rollen; Voorzitter, vice voorzitter, secretaris,
penningmeester (geen formele rol).
Roos neemt de rol van secretaris op zich.
-Kas en verkiezingscommissie: geen formele rollen:
invulling kunnen we besluiten wanneer van toepassing

13.Agendapunten volgende
MR

19 september eerste MR

14.wat verder ter tafel komt

Mbt aanwezigheid info avond
Invulling info avond bij de kleuters en groep 3 blijft zo,
groep 4 t/m 8 krijgt mogelijk een andere invulling

aanwezigheid
informatieavond

Aanwezigheid daarbij aanpassen.

15.sluiting
Rondvraag;

-opmerking van Bas mbt de MR vergadering,” teveel
juridische poespas…meer too the point, en praten over de
punten die van belang zijn voor de school, de leerlingen,
ouders, leerkrachten. Dit punt wordt door het merendeel
van de aanwezigen bevestigd!
-Rick wil alle documenten ed.
-afscheid collega’s, Matthieu, Francien, Marion.
-akkoord dat wij een vereniging zijn zonder inschrijving bij
de Kamer van Koophandel ,daardoor heeft Roos toegang
tot de rekening…bij de bank

