Notulen MR vergadering 23 mei 2017
Locatie: Vitruviusweg
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Aanwezig: Hans, Bas, Roebi, Berdi, Bram, Jeroen, Ellen, Anneke, Evelyn
Afwezig: 1. Actielijst en Notulen
Geen op en/of aanmerkingen op de vorige notulen.
2. Mededelingen: OR / GMR / Schoolzaken
Nieuwbouw: Geen updates mbt start van de bouw.
Binnen de SKPO zijn ze gaan samenwerken met het bedrijf: Onderwijs Inkoop Groep. Zij werken met
onderhandelingen voor school mbt grote projecten met name voor de nieuwbouw. Zij kunnen voor
de school onderhandelen om de beste offertes te krijgen. Zij doen geen aanbestedingen of zelf
offertes aanvragen maar zij kunnen onderhandelen over de beste offertes voor de school.
Investering tablets: Er is besloten dat de tablets waar groep 7 en 6 nu mee werken bij de leerlingen
mogen blijven naar het volgende schooljaar. Voor de nieuwe groep 6 en 7 klassen is een offerte
aangevraagd zodat alle leerlingen met een eigen tablet kunnen gaan werken. De bedoeling is dat de
bovenbouw met tablets gaat werken. Dit betekend dat er 60 tablets bij besteld moeten worden.
Binnen het team moet nog besproken worden in hoeverre groep 5 ook al met tablets gaat werken en
in welke mate. Vanaf groep 6 gaat er met grotere mate met tablets gewerkt worden.
Andere schooltijden: Aankomend schooljaar starten we weer met een werkgroep om te verkennen
of er een 5 gelijke dagen model ingesteld moet gaan worden. Dit zou dan tegelijk met het starten op
de nieuwbouw ingaan.
3: Formatie en groepsverdeling
De formatie voor schooljaar 2017 / 2018 is door de directie gepresenteerd aan de MR. De MR staat
hier positief tegenover. Wel is aangegeven door de oudergeleding dat het wensbaar is dat wij dit
eerder al in hadden kunnen zien, dan hadden we ons voor kunnen bereiden. Voor de
personeelsgeleding was het meeste al bekend.
4: Actielijst notulen
De veiligheid rondom de school blijft een lopend punt. Tot de nieuwbouw blijft het wat het is, de
gemeente zal nu geen nieuwe projecten meer starten.
Jaarverslag: Hans heeft een nieuwe versie van Anneke ontvangen. De gevraagde aanpassingen zijn
gedaan. Dit actiepunt is afgehandeld.
De notulen van de laatste 2 mr vergaderingen staan nog niet in de app of op de site. Roebi zal aan
Ramses vragen om deze te plaatsen.

Actiepunt 1e vergadering van het nieuwe schooljaar: nieuwe foto’s maken van de MR leden of 1
groepsfoto. Nu staan alleen onze namen op de website genoemd. Maar in het kader van meer
zichtbaarheid en toegankelijkheid is het wensbaar dat hier ook een groepsfoto bij komt.
Input geven op de schoolgids: Roebi heeft remarks doorgegeven aan Berdi. Deze zullen meegenomen
worden.
Rogier zal aanwezig zijn bij de volgende MR vergadering om te vertellen over het gebruik van de
tablets.
5: Mededelingen
A) OR: Geen bijzonderheden. Ellen hoort sinds het vertrek van Liesbeth niets meer over de
MR. Via Jaklien zal komend schooljaar meer samenwerking zijn.
B) GMR: Actiepunten zal Bram de volgende keer van te voren indienen zodat deze met de
rondvraag meegenomen zal worden. Wat hieruit voortkomt zal in de eerst volgende mr
vergadering besproken worden.
De SKPO is gestart met een observatie systeem voor leerkrachten. De bedoeling is dat er
opleiders komen in het observatie systeem zodat leerkrachten hier beter van worden. Omdat
ze merken dat leerkrachten zich tot een bepaald punt ontwikkelen en dan “vast” zitten. Dit
willen ze breed uitzetten binnen de SKPO. De aanleiding is dat leerkrachten zich door moeten
ontwikkelen omdat dit nu nog niet voldoende is.
Het onderwerp werkdruk is besproken in de GMR. In de trant van “hoe maken we elkaar
gek”. Met name het contact tussen docenten en ouders. En wat verwachten ouders van
leerkrachten en andersom. Dit om te voorkomen dat de leerkrachten overvraagd worden
maar dat de ouders wel het gevoel hebben dat ze voldoende geïnformeerd zijn.
C) Evelyn gaat nieuwe datums plannen voor de MR vergaderingen voor komend schooljaar.
Anneke zit aan haar termijn en er zal een oproep geplaatst moeten worden in het info’tje voor
een vervanger. Evelyn zal hier voor zorgen.
6: Zelfevaluatie
Besproken is dat we ons willen gaan focussen op volgend schooljaar. De zelfevaluatie is opgezet
vanuit een bijna nieuwe mr. We zijn niet meer zo “zoekende” als een jaar geleden.
Als idee is geopperd om een groepsfoto van alle MR leden te maken met een klein stukje tekst om
meer bekendheid te krijgen en om toegankelijker te zijn voor andere ouders.
Naar aanleiding van de groepsindeling die naar de ouders gemaild word, zullen er bijeenkomsten
gepland worden. De mr zou hier een samenvatting van willen ontvangen; komen er ouders, zijn er
veel negatieve geluiden vanuit ouders, zijn er op en/of aanmerkingen. Dit om als MR bewuster te zijn
wat er speelt. Hans gaat bespreken met Berdi dat we dit graag willen ontvangen.
7: Rondvraag
Bas vraagt zich af waarom de stop lichten van de Oude Bosschebaan niet aan staan. Niemand weet
waarom deze ooit uitgezet zijn. Optie om dit in de werkgroep verkeer te bespreken. Bram neemt dit
op omdat hij in deze werkgroep zit.

8: Agenda punten volgende keer
Wat gaan we doen met het punt jaarplan 2017 - 2018; willen wij hier eerder informatie over
ontvangen? Hans gaat deze nu opvragen bij Berdi.

Datum

Aandachtspunt

Verantwoordelijke

Streefdatum

December 2015

Veiligheid verkeer Vitruuf
bespreken met Berdi

Hans

In de gaten
houden

Maart 2017

Met de GMR meenemen of Jongens Bram
op school leeft binnen de SKPO

Juni 2017

Mei 2017

Opnemen met Ramses dat alle
notulen op de app en website
komen

Roebi

Juni 2017

Mei 2017

Nieuwe datums plannen voor de
MR vergaderingen schooljaar 2017
-2018

Evelyn

Juni 2017

Mei 2017

Onderwerpen indienen bij de GMR

Bram

Juni 2017

Mei 2017

Stukje schrijven voor het info’tje
voor vervanging Anneke

Evelyn

Juni 2017

Mei 2017

Bespreken met Berdi dat we
feedback willen ontvangen over
ouderinloop nav de formatie

Hans

Juni 2017

September 2017

Nieuwe groepsfoto maken voor de
website en stukje tekst voor het
Korenaarbulletin

Hans

Oktober 2017

