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1. Opening
-Bert opent de eerste MR vergadering van het nieuwe schooljaar. Hierbij heet hij Jolanda
Oonk welkom als nieuw lid van de leerkrachtengeleding van de MR. Jolanda heeft de
plaats ingenomen van Ghislaine Hulstein.
-Afwezig bij deze vergadering zijn Lily Engelen en Nordi Bouadar
2. Vaststellen Agenda
-Bij punt vier wordt toegevoegd: KNELT
3. Notulen
-Niet op de agenda staat “Passend Onderwijs” (wel afgesproken) In het vervolg zal dit,
evenals KNELT als vaste agendapunten terugkomen.
Notulen worden goedgekeurd.
Actie
punt 1, Planning jaarprogramma
blijft staan.
punt 2, Nu al afspraken maken met ROC voor stagiaires
Is gebeurd en daarbij komt dat groep zes, twee stagiaires voor anderhalf jaar als
extra ondersteuning krijgt. Kan eraf.
punt 3, Opsturen Power Point.
Is gebeurd, kan eraf.
punt 4, Opsturen strategieplan aan MR leden
Is gebeurd, kan eraf.
punt 5, Afspraken staking doorsturen naar MR leden
Is gebeurd, kan eraf.
punt 6, Informatie voorbeeld school Karima aan Marco.
Wordt binnenkort doorgestuurd.
punt 8, Structureel als agendapunt opnemen: Onderwijs Vernieuwing
Vanaf volgende vergadering
4. Overleg met directie
Mededelingen:
-Er heeft een personele wisseling in groep vier plaatsgevonden wat betreft de
onderwijsassistenten. Er verandert niets aan de personele bezetting in die groep.
-Ouderavond. We zoeken nog naar een passende manier om de ouderavond te openen.
-Register Beleidsdocumenten, op Invitare niveau moeten veel van deze documenten dit
jaar reeds geëvalueerd worden. Wellicht gaan we deze “uitsmeren” over een iets langere
periode.
-1-

-Er gaan drie leerlingen van de Zevensprong opgenomen worden op onze school. Dit zal
met name voor de leerling van groep 4 goed gecommuniceerd moeten worden met de
ouders van de kinderen uit die groep.
-Incident twee leerlingen ruzie/nepruzie. Er zijn veel gesprekken geweest tussen betrokken
en ook naar de groepen van t Startblok door Marco om misverstanden/verkeerde
interpretaties te voorkomen.
De stand van zaken is nu dat er nadat een gesprek met vertrouwenspersoon en
betrokkenen heeft plaatsgevonden er nu op school met veroorzaker en beide kinderen,
samen met Marco en Ingrid een gesprek zal plaats vinden. Dit met toestemming van de
ouders van de kinderen.
Marco geeft aan, na vragen van de oudergeleding, dat hij bij een volgende gebeurtenis die
vergelijkbaar ernstig is, eerder de betrokken ouders gaat inlichten om in elk geval aan te
geven dat hij op de hoogte is en dat hij er volop mee bezig is en dat duidelijke informatie
van de toedracht zal volgen wanneer die bekent is. Dit om mogelijke misverstanden/onrust
te voorkomen.
-Pesten. Via Whats App is er gepest geworden in de groepen acht. Dit was heel heftig en
betrokken pesters zijn hierop aangesproken en hebben een anti-pestpakket na school, op
school mogen afwerken. Het blijkt een moeilijk maar belangrijke probleem te zijn. En als
school besteden we hier heel veel aandacht aan.
-Protocol “Vervanging obs ’t Startblok”
De vier stappen zijn duidelijk. Eerste punt stap B moet bij A staan. Vanaf stap B moet er al
gemeld worden bij het Stafbureau.
-Verkeerssituatie. Er komen 18 parkeerplaatsen aan de Looiersgaarde. Dit gaat ten koste
van een stuk van de speelplaats die dan dus uitgebreid gaat worden. Daarvoor moeten ook
het een en ander verplaatst worden. Twee gebouwtjes en wellicht ook wat fietsenstallingen.
-Gymzaal. Er komt en nieuwe gymzaal. Waar deze komt te staan is nog niet bekend. Kan
zijn tussen de Kukel en onze school of bij de JVC velden. Mocht hij bij onze school komen,
dan leveren we weer wat in van de speelplaats en zal deze op een andere plek weer
vergroot gaan worden.
-Beleid Schorsing en Verwijdering. De vraag hierover had betrekking op de rol van de
vertrouwenspersoon in deze kwesties. Naar ons idee al voor je met het protocol aan de
gang gaat. De rol van de ouders is een lastige in deze. Het zou wel heel erg zijn wanneer
een ouder zich zo misdraagt dat een kind hiervan de dupe wordt en van school verwijderd
moet worden. We gaan niet van deze mogelijkheid uit, maar je moet dit wel zo algemeen
mogelijk benoemen, omdat het niet te allen tijde is uit te sluiten.
Verder wel goed en duidelijk.
-Knelt. Op de studiedag in november gaan de leerkrachten zich op andere scholen
oriënteren op een andere manier van lesgeven. Ook oudergeleding van de MR kan hieraan
meedoen.
-Informatie doorgeven/delen. Dit gaat straks plaats vinden via Google drive. Jolanda zal dit
ook gaan opzetten voor de MR.
-Staken. De toon van de brief die naar de ouders is gegaan over de stakingsdag werd door
Bert als gemiste kans gezien. Hij vond de uitleg zodanig verwoord dat er niet het juiste
begrip zou kunnen ontstaan bij ouders. Na enige discussie waren we het hier wel over
eens.
-Brief van OR naar ouders over ouderbijdrage was niet zonder spellingfouten. (kan niet,
mag niet) Ook vond Bert dat de vrijwillige ouderbijdrage niet juist werd verwoord. Veel
alternatieven werden aangeboden bij niet kunnen betalen. Tegelijkertijd kwam daardoor
het woordje “vrijwillig” wel onder druk te staan.
5. GMR
-Veel van wat er bij de GMR is besproken is al aan bod gekomen bij de onderwerpen onder
punt vier.
Complimenten voor Nadia, die veel werk heeft verzet om uiteindelijk de cursus
Medezeggenschap op maandag 6 november van 17.30 uur tot 22.00 uur van de grond te
krijgen.
.
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6. Mededelingen/Aanvulling Agenda
-Geen

7. Zichtbaarheid MR/Cursussen MR
-Tijdens de welbevinden gesprekken zullen de ouders van de oudergeleding aanwezig zijn
onder in de hal van de school. De nieuwe flyer, met informatie over onze MR, zal dan
worden uitgedeeld.
8. Lief en Leed
9. Rondvraag
-Wordt geen gebruik van gemaakt
10. Sluiting
-Bert sluit de vergadering om 22.15 uur

-Volgende vergaderdatum: dinsdag 14 november, aanvang 20.00 uur

GMR vergaderingen schooljaar 2017/2018 -

MR vergaderingen 2017/2018

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

Actie
1)
2)
3)

Planning jaarprogramma
Informatie voorbeeld school.
Wordt binnenkort doorgestuurd.
Structureel als agendapunt opnemen:
Onderwijs Vernieuwing
Vanaf volgende vergadering
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Bert, Hans, Marco
Karima
Hans

Rooster van aftreden

oudergeleding

leerkrachten

2018/2019

Bert van Ewijk
Nadia Soudad
Nordi Bouadar
Karima Bakkali

Hans Janssen
Ilone Gevers
Lily Engelen
Jolanda Oonk

2019/2020
2020/2021

`

Nordi heeft zich vanavond verexcuseert voor het feit dat hij zich niet heeft afgemeld, in
verband met afscheid John Cocu en nachtdienst.

Gr. Hans 26-09-2017
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