Notulen MR
Datum:

8 juni 2017

Aanvang:

20:00 uur

Locatie:

Personeelskamer BS De Triangel

Volgende vergadering:

3 juli 2017

Aanwezig:

Niels, Jolanda, Evelien, Pierre, Jeroen, Miranda L, Miranda T, Andrea

20:00 uur – 21.30 uur: Agenda overleg met directeur en adjunct-directeur
1.

Opening door de voorzitter
Eventuele aanvulling van de agenda.

2.

Notulen van de MR-vergadering van 13 april 2017
Niels heeft niks meer gehoord van Ton Verhiel; Niels zal even contact opnemen met de vraag of hij dit
jaar nog wilt aanschuiven.

3.

Uit de SAC:
SAC vergadering is afgelast, dus geen punten.

4.

Ontwikkelingen
- Personele ontwikkelingen:

We hebben iemand uit de flex-force die nu een paar uurtjes per week komt
re-integreren op onze school. Dit kost onze school niks.
- Schooljaarplan wordt doorgeschoven naar de vergadering van 3 juli.
- begroting 2017-2018 en gevolgen voor de personele bezetting;
geen nieuwe ontwikkelingen.
- Groepsindeling:
We kunnen geen 8 groepen meer volledig bemannen. We kiezen ervoor om groep 1
en 2, die beginnen met ongeveer 29 kinderen en het jaar afsluiten met ongeveer 44
kinderen, te bemannen met 1 fulltime leerkracht, 1 parttime-leerkracht en een
onderwijsassistent.
Groepen 3 t/m 8 hebben 2 parttime leerkrachten voor de klas.
- Schoolgids wordt op 3 juli besproken.
- Nieuwe methodieken / Ict:
zie schooljaarplan.
- Visietraject (herijking) najaar 2017:
Jeroen, Evelyn, Linda, Lia en Ivo gaan het visietraject voorbereiden. Dit traject wordt na de
zomervakantie opgestart en zal het hele schooljaar duren. We zetten het visietraject op de MR
agenda bij “vinger aan de pols”
- Overleg met de gemeente: zorg, statushouders, locatiebeleid;
morgen is er weer een overleg bij de gemeente.
-Traktatiebeleid:
MR adviseert dat we de aanpassing van het traktatiebeleid als een mededeling aan de ouders
kenbaar moeten maken.
5.

Vinger aan de pols:
- Gymzaal en kindcentrum; morgen weer een overleg bij de gemeente

- Tablets; Jeroen heeft volgende week een gesprek met de I-coach of er nog
omruilmogelijkheden zijn.
Er is geen omruilmogelijkheid.

6.

Staking???:
Op 27 juni gaan de scholen van INNOVO het eerste uur staken. Dit wordt centraal geregeld door alle
besturen van Zuid-Limburg.
De conceptbrief die Niels heeft opgesteld kan worden toegevoegd aan de petitie.

7.

Mazelen:
Voor Hemelvaart kregen we een melding dat er een kind van onze school Mazelen had. Pierre heeft
meteen een mail gestuurd naar alle ouders met informatie hierover.
Mazelen is op zich niet ernstig voor kinderen, maar wel voor volwassenen en kinderen met medische
problemen. Pierre werd gebeld door een speciale GGD arts uit Duitsland, met het verzoek om alle
kinderen die niet ingeënt waren te registreren.
Ouders reageerden hier heel verschillend op.
Er zijn in verhouding toch wel heel veel kinderen niet ingeënt.
Er waren ouders van risico-kinderen (kinderen met medische problemen) die vroegen of er geen beleid
was op school dat alle kinderen ingeënt moeten zijn voordat ze naar school komen…
Dit beleid is er niet. Ouders zijn vrij om te kiezen voor wel of niet inenten.
In de schoolgids wordt bijgeschreven dat school niet verantwoordelijk is voor het wel of niet inenten van
kinderen.

21:30 uur – 22.00 uur: MR overleg
8.

Doorontwikkeling MR
- Evelien neemt de voorzittersrol over vanaf volgend schooljaar.

9.

Rondvraag
-Regelmatig worden er tijdens schoolreisjes en uitstapjes foto’s en filmpjes gemaakt door ouders die
meegaan. Deze zien we later terug op facebook e.d.…
Moet een leerkracht ingrijpen? Is de leerkracht hiervoor verantwoordelijk?
Jeroen gaat binnenkort naar een vergadering over privacy en zal dit ter sprake brengen. Dit punt komt
op de agenda bij “vinger aan de pols”.

Actiepunten:
-Stukje schrijven voor nieuwsbrief: Evelien
-Visietraject op de MR agenda zetten bij “vinger aan de pols”
-Schoolgids en schooljaarplan op de agenda van 3 juli zetten
-Traktatiebeleid; Miranda’s en Andrea maken een opzet voor een brief met de mededeling dat we niet

meer trakteren en sturen deze naar Jeroen en Pierre.
Dit wordt dit schooljaar nog naar de ouders gecommuniceerd middels een aparte een brief.
-In de schoolgids wordt bijgeschreven dat school niet verantwoordelijk is voor het wel of niet inenten van kinderen
-“Privacy” wordt gezet bij “vinger aan de pols”

Besluiten:
Bij de notulen schrijven we vanaf nu telkens besluiten en actiepunten.

 Pagina 2

