Notulen MR-vergadering 4 februari 2010
Aanwezig: Jeroen Bolwerk (voorzitter), Sebastiaan Bastiaans, Danielle Vredenburg, Paul
Schoe, Robert Kalle, Marianne Koster, Mariska van Woerden (OR)
Afwezig: Saskia Houwing

Opening en vaststellen agenda
Deze vergadering start zonder aanwezigheid van Saskia. Danielle is vooraf over een aantal
punten ingelicht en zal deze namens Saskia binnen de MR delen.
Vorige actiepunten
Geen openstaande punten
Ingekomen stukken
Geen.
Notulen 19 november 2019 (ter vaststelling)
De notulen zijn goedgekeurd.
Evaluatie inloopochtend
De ochtend is flitsend gestart door het Engelenpanel met een mooie presentatie. De
opkomst was beter dan voorheen, maar nog steeds niet heel massaal. Een korte samenvatting van de highlights:
- Daltonouders/stagiaires zichtbaar maken in de app, is dat mogelijk?
- Ideeenbus: is het mogelijk deze in de app te plaatsen?
- Citotoets: methodetoetsen in dezelfde periode als de citotoetsen zorgt voor stress.
Moeten we ouders vooraf informeren in het maandnieuws en hierover meer info
geven over de cito’s en hoe hiermee om te gaan?
- De parkeersituatie is besproken, maar ondertussen door de gemeente aangepast.
De huidige situatie is een verwarrende, omdat er niet correct geparkeerd wordt. Zijn
er tijdelijk verkeersregelaars nodig? Sebastiaan en Jeroen stellen voor om dit nog
een week aan te kijken en daarna eventueel over te gaan op actie.
- Overblijf: Wat kunnen de kinderen doen op het schoolplein na het eten? Ook is het
erg druk. Is het een optie om de groep in twee shiften te laten eten en spelen? En is
het plein misschien toe aan aanpassingen om het uitdagender te maken? Mariska
oppert om het plein uit te breiden met het stuk gras aan de kant van het lokaal van
Lies. Prokino neemt nu nog een deel van het plein in beslag. Daar zit ook
ruimtewinst. Overblijf en pleininrichting: We nemen het mee naar de volgende
vergadering.
- Luchtkwaliteit in de school: raadzaam om info en ontwikkelingen hierover mee te
nemen in het maandnieuws?

De volledige notulen van inloopochtend (van Mariska) worden door Jeroen naar Saskia
gestuurd.
Verslag GMR vergadering
- Er zijn zorgen rondom de continuïteit van de GMR: Er wordt gezocht naar een
nieuwe voorzitter. In de afgelopen vergadering is niemand opgestaan om deze rol op
zich te nemen. Daarom zullen er de komende vergaderingen wisselende voorzitters
zijn.
- Er zijn verschillende stukken ingebracht, ter goedkeuring.
- Er is een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld.
- Mail Rudi mbt staking: Paul wil dit onderwerp bespreken, aangezien hij vindt dat de
persoonlijke mening van Rudi niet van belang is.
Inspectiebezoek 10 december 2019
Namens Saskia vraagt Danielle of dit punt doorgeschoven mag worden naar de volgende
vergadering, zodat Saskia dit onderwerp zelf kan toelichting. Paul en Danielle vonden de
sfeer die door de inspecteurs mee de school in werd genomen was zwaar en negatief.
Update terugkerende agendapunten
- Doelenbord, rekenwerkgroep: De werkgroep die zich bezighoudt met het uitzoeken
van nieuwe rekenmethode heeft binnen het team geïnventariseerd wat
wel/niet/minder belangrijk is voor de nieuwe methode. Hier wordt een duidelijk visie
van gemaakt, die gebruikt zal worden bij het verdere proces van uitzoeken.
- SchoolApp: Er zijn geen negatieve geluiden gehoord, nadat de app voor alle ouders
beschikbaar is geworden. Het is overzichtelijke app en prettig in gebruik. Het plannen
van de oudergesprekken gaat nu nog even op de oude manier, maar voor portfolio 2
wordt alles waarschijnlijk door ouders zelf ingepland.
- Close Reading: Binnenkort weer visitaties van Dortie, de cursusleider, in de klassen.
Ondertussen wordt er ook nagedacht over de borging hiervan.
- Werkdruk: Geen bijzondere mededelingen. De bonden schijnen door te gaan met
structurele ludieke acties oid, maar daarover is verder niets concreets bekend.
Jeroen geeft aan dat er bij ons bij meer en meer ouders minder begrip tonen.
- Veiligheid: Sebastiaan heeft contact gehad met Heidi Nieuwenhuis, de wijkverbinder.
Voor het plan dat wij hebben ingediend is geen geld, heeft de gemeente laten weten.
Daardoor is het plan eigenlijk van tafel geveegd. Sebastiaan heeft aangegeven dat
school zeker financieel wil bijdragen. Naar aanleiding van de lijst met aangedragen
verbeterpunten, moet een concreet plan ingediend worden. Sebastiaan oppert om
ook zeker met een plan te komen. Niet alleen om met de gemeente in gesprek te
blijven, maar ook om onze welwillendheid te tonen en om te kijken of er echt niet
ergens een mogelijkheid of opening binnen de gemeente is. We moeten waken voor
een situatie waarin school op gaat draaien voor kosten die eigenlijk voor de
gemeente zijn.
- Dalton: geen bijzonderheden.
Mededelingen schoolleiding
- Saskia wil graag het onderwerp ‘protocol vervanging in- en extern’ op de
vergaderplanning.
- Bij Marjolijn van Wingerden, onze kleuterjuf, is onlangs borstkanker geconstateerd.
Hiervoor wordt zij momenteel behandeld. Omdat zij al geruime tijd in de ziektewet zit,
valt deze periode van ziek zijn samen met haar ontslag dat per april zal plaatsvinden.
- Cito/toetsen: zie notulen inloopochtend. Saskia neemt het mee.
- BOM-project: Iedereen is op de hoogte van de inhoud van dit project (zie mail). Het
project legt nadruk op gedrag, waar de MR al veel aandacht aan heeft besteed. Om

die reden wordt er aangedragen dat dit beter behandeld kan worden binnen het
team.
Rondvraag
Geen input.
Terugkerende agendapunten:
Jaarplan 2019-2020
Werkdruk en inzet extra gelden
Veiligheid in en rondom school
Daltononderwijs
Actiepunten:
Eindverslag MR schooljaar 2018-2019 schrijven

Wie?
Robert

