Notulen vergadering
Medezeggenschapsraad
Datum
Tijd
Plaats
Bestemd voor

:
:
:
:

31-05-2017
20.00 uur
Hoofdgebouw, teamkamer
Hans Janssen, Ilone Gevers, Lily Engelen,
Ghislaine Hulstein
Bert van Ewijk, Karima Bakkali, Nordin Bouadar
Nadia Soudad, ouderraad, directie ‘t Startblok

.
1. Opening
Even na achten opent Bert de vergadering. Nordi komt later wegens verplichtingen bij JVC
(20.35) en Karima en Nadia verlaten de vergadering wat eerder (21.20) i.v.m. Ramadan.
2. Vaststellen Agenda
-Bij punt 4 wordt toegevoegd: Onderwijsvernieuwing.
3. Notulen
-Goedgekeurd
4. Overleg met directie
Mededelingen:
-De Schoolgids is niet toegestuurd. Marco zet deze op OneDrive met daarop een linkje
naar de Schoolgids.
-Ghislaine gaat na de zomervakantie als leerkracht verder op de Wingerd. (eigen wens)
-Monique zal ook in het nieuwe schooljaar nog niet voor de groep starten
-Jacqueline heeft een vaste betrekking op het Merlet
-Koen zal vrijwel zeker door kunnen gaan op de Pabo en een dag nog bij ons werken.
-De Gymzaal aan de Robijnlaan kan nog tot de herfstvakantie gebruikt worden. Daarna zijn
we weer verwezen naar de gymzaal aan de Mon. Zwijssenstraat.
De gemeente zal met oplossingen moeten komen omdat ook deze gymzaal eigenlijk niet
meer voldoet.
-Joggthema was dit jaar de waterdag. Volgend schooljaar wordt het thema bewegen.
Formatie:
-Na veel gepuzzel, zelfs nog tot vandaag, staat er een voorstel welke waarschijnlijk wel het
nieuwe plaatje voor het volgend jaar zal gaan worden. Op enkele plaatsen moet nog wat
worden ingevuld.
Aan de MR wordt dringend gevraagd om dit plaatje nog voor zich te houden, daar eind van
de week waarschijnlijk het team pas wordt ingelicht en in de loop van de volgende week de
ouders. Dus zolang de ouders nog niets weten wordt gevraagd om geheimhouding.
-Verder is de directie in gesprek met Spring om werk te maken van het creëren van
gemengde groepen. Ze willen daar eigenlijk niet het voortouw innemen, maar Marco geeft
aan dat ze dat wel moeten anders gaat hij andere oplossingen bedenken. (zelf organiseren,
evt met het maken van en 0-groep)
De Kalender:
-Deze bevindt zich bijna in de eindfase. Dus e.v.t. aanpassing nog deze week doorgeven
aan Ninke.
IEP toets:
Aan de hand van een power-point geeft Marco tekst en uitleg over de resultaten van de IEP
(net boven het landelijk gemiddelde)
Deze power-point wordt door Marco toegestuurd aan de MR-leden.
Ambassadeurschap:
-Er komt een bordwijzer naar onze school.
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-De ouders worden de ambassadeurs. Verdere uitwerking is in handen van een van onze
ouders en zij komt heel binnenkort met haar plan van aanpak.
Onderwijsvernieuwing:
Marco laat even in het kort zien de voorgeschiedenis en vervolgens een van de filmpjes
van een school die al werken met niet meer een vast jaarklassensysteem.
De linkjes van de filmpjes zal hij ons toesturen.
5. GMR
-We wachten even de notulen af.
Wel spreken we af dat we ons allemaal opgeven voor de cursus in het najaar. Of iedereen
kan, hangt wel af van de gekozen datum uiteraard.
6. Mededelingen/Aanvulling Agenda
-Geen
7.

Zichtbaarheid MR/Cursussen MR
-Cursus, zie punt 5 (GMR)
-Tijdens de 10 min. gesprekken die op 27 en 29 juni weer zullen plaats vinden, zal ook de
MR weer aanwezig zijn.
27 juni kan Bert en 29 juni zal Nordi er zijn. Vraag aan Karima en Nadia om ook bij een van
deze twee avonden aanwezig te zijn. (even doorgeven aan Bert)
-Ghislaine zal de flyer van de MR op de mail zetten en vervolgens kunnen wij er onze
op/aanmerkingen op maken.

8. Lief en Leed
9. Rondvraag
-Nordi vraagt hoe het zit met de verantwoordelijkheid tijdens het schoolzwemmen.
Besloten wordt om dit onderwerp op een van de volgende vergaderingen op de agenda te
zetten.
10. Sluiting
-Bert sluit de vergadering om 22.00 uur.

-Volgende vergaderdatum: dinsdag 4 juli (met OR, aanvang 19.30 uur)

-2Aktie: 1) Planning jaarprogramma
-Kalender, Formatie, Gesprekken en Schoolgids

Bert, Hans en Marco

2) Nu al afspraak maken met ROC voor stagiaires
3) Opsturen stukje van Onderwijsvernieuwing

Marco
Marco

-en filmpje (onderwijsvernieuwing)

4) In Startbloknieuwtje vermelden dat de waterdag nog
steeds actueel is.
5)Aanpassingen kalender doorsturen naar Ninke voor
3 juni
6) Informatie voorbeeld school Karima aan Marco
7) Overzicht/verslag IEP sturen aan MR-leden
8) Structureel als agendapunt opnemen:
Onderwijsvernieuwing

GMR vergaderingen schooljaar 2017/2018 -

Marco
Alle MR-leden
Karima
Marco
Hans

MR vergaderingen 2017/2018

Maandag 18 september 2017
Maandag 25 september 2017
Dinsdag 31 oktober 2017
Dinsdag 14 november 2017
Donderdag 7 december 2017
Donderdag 14 december 2017
Maandag 22 januari 2018
Maandag 5 februari 2018
Dinsdag 27 februari 2018
Dinsdag 20 maart 2018
Donderdag 24 mei 2018
Donderdag 31 mei 2018
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