Notulen MR-vergadering
Maandag
1 oktober 2018
Aanvang:
19.30 uur
Aanwezig: Pieter Vlooswijk
Ron van Lijf
Marc Jansen
Maurien van Mechelen
Natalie Hol
Odette Houweling
Renzo Verheul
Marieke Lansbergen (notulen)
Afgemeld: Janneke Hek

1. Gezamenlijke opening OV-MR
Marc opent de vergadering.
De leden stellen zich aan elkaar voor.
Marc geeft een voorzet voor een gezamenlijk onderwerp om te bespreken met de OV
en MR. Het uiteindelijke doel van zowel de OV als de MR, is dat al onze kinderen een
leuke tijd op school hebben. Hulp van ouders op school is hiervoor benodigd.
Adriaan geeft aan dat er meer ouders gewenst zijn bij de OV.
Heeft iemand een idee hoe we aan meer hulpouders kunnen komen?
Voor veel activiteiten worden op het laatste moment hulp gevraagd, maar dat doet
een ad hoc beroep op de ouders.
Ouders vullen de hulpouderlijsten in aan het begin van het jaar, Linda inventariseert
dit en maakt hier een lijst van. Leerkrachten kunnen uit deze lijst putten als zij een
activiteit hebben met hun klas. De OV beschikt helaas (nog) niet over deze lijst.
Dan zou er een beter overzicht zijn voor welke activiteiten er genoeg en voor welke
activiteiten er te weinig ouders zijn? De OV zou dan gerichter om hulp kunnen vragen
bij ouders.
Er wordt aangegeven dat de hulpouderlijst lang is en lang van te voren gepland moet
worden (een heel schooljaar vooruit).
Een oplossing zou kunnen zijn om met een kwartaal-lijst te werken. De ouders
hoeven dan maar 3 maanden vooruit te plannen en kunnen mogelijk ook beter
inschatten of zij wel of niet willen en kunnen helpen op school.

Ron geeft aan dat de hulpouderlijsten met de hand ingevoerd worden, dit is erg
arbeidsintensief. Hiervoor wordt een oplossing gezocht, zodat ouders het digitaal
kunnen invullen.
De app ‘Social schools’ gaat binnenkort starten. Dit is een heel duidelijk
communicatiemiddel wat voldoet aan de AVG, waardoor je ouders met korte lijntjes
kunt bereiken. Hierdoor kun je ouders ook beter om (gerichte) hulp vragen.
Het meer bekend maken van de OV en hun activiteiten is een actie die Adriaan gaat
uitzetten onder de ouders.
Ron:
De Nieuwbouw: de voetbalvelden zijn nu goedgekeurd.
Het plan voor de nieuwbouw ligt al op de plank, alleen vallen de kosten hoger uit,
waarover de gemeenteraad opnieuw een besluit moet gaan nemen. Dit gaat in
december gebeuren.
Ron, Frans, Marc en Adriaan hebben regelmatig een overleg over de MR en OV,
waarbij de kaders en de rollen van wat in welke commissie besproken wordt, goed
bewaakt wordt. Dit is gedurende schooljaar 2017/2018 heel goed verlopen.

Marc: we zijn nu ‘een jaar later’ na het vormen van de combinatieklas, en het vormen
van 1 groep 3. Hoe zijn de ervaringen hiermee na een volledig schooljaar?
Voordeel van één groep 3 in 2017/2018 was dat er twee verschillende lokalen waren
die gebruikt kunnen worden.
Er wordt er nu gewerkt aan een flex lokaal dat groep 4 en de combi groep 7/8 kunnen
gebruiken.
Er is werkdrukverlaging waar voor gelden zijn vrijgekomen vanuit de overheid,
hiervoor zijn Ilse, Marcella en Isabel aangenomen die in een vast rooster dit
schooljaar hun ondersteuning bieden aan verschillende klassen.
Pieter geeft aan dat hij 2 jaar achtereenvolgens een nieuw samengestelde groep als
klas gekregen heeft.
Dit is een goed voorbeeld van groepsvorming en hoe groepsprocessen kunnen
verlopen.
De klassen zijn in een schooljaar een echte hechte klas geworden, dat is mooi om te
zien!
Marieke geeft aan dat onder ouders leeft hoe het volgend schooljaar zal gaan met de
huidige combi klas, groep 7/8, omdat groep 8 de school zal gaan verlaten.

Ondanks dat school misschien nog geen concrete oplossing heeft, zullen ouders wel
geïnformeerd moeten worden wanneer er wel informatie beschikbaar is over wat er
volgend schooljaar gebeurt met de halve klas die overblijft van de huidige
combigroep.
De OV en MR sluiten hun gezamenlijke overleg af.

2. Opening en vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
3. Notulen 29-05-2018
Vakantie rooster vaststellen: Maurien heeft aangekaart of het continue rooster weer
gepeild kan worden onder ouders.
De huidige status betreffende continue rooster is van een peiling van minimaal 4 jaar
geleden.
Hierbij zou ook gekeken kunnen worden naar een betaalde TSO kracht zoals nu al op
de Heeswijk school aanwezig is, of dit een meerwaarde heeft op school.
Vanuit school zou dit eerst onder de teamleden gepeild moeten worden, daarna
mogelijke opties aan de ouders voorleggen om te peilen of er behoefte is aan een
continue rooster op school.
De uitkomsten moeten wel breed gedragen worden, door zowel de ouders als de
leerkrachten.

4. Vanuit de directie
 Scholingsplan
Binnen school wordt er geschoold op communicatie tussen collega’s, hier wordt
scholingsbudget voor komend jaar besteed. Verder zijn er nog individuele scholingen;
TOP opleidingen (Odette en Maria, Marie-Jose, Kim, Vivienne en Eva) en de master
opleiding van Pieter.


Schoolgids
De schoolgids voor schooljaar 2018/2019 is vastgesteld.
Er wordt gewerkt aan een nieuw deel van de schoolgids, dit is veel werk en zal in
delen toegevoegd worden de komende jaren. Er zal een vast deel zijn in de schoolgids
dat jaarlijks terugkeert, en een schooljaar gebonden gedeelte, dat jaarlijks aangepast
kan worden, al naar gelang de situatie dit vraagt (denk aan de indeling van de
groepen, de leerkrachten, schooltijden ed)



A.V.G.
Vorige week is de school gecheckt door Kalisto op de AVG regels.
Er mag niets te herleiden zijn naar individuele leerlingen in de klas.
De klassenmap is nu nog op papier, dit zou mogelijk ook naar digitaal kunnen
omgezet worden. Deze mag in geen geval open in de klas liggen zonder toezicht.
Social media wordt gestroomlijnd door school, zo is facebook gestopt omdat het niet
veilig omgaat met privacy gevoelige informatie.



Risico Inventarisatie schoolgebouw (ARBO)
Januari 2019 is het weer tijd voor een nieuwe RIE. Renzo en Pieter gaan deze RIE
uitvoeren.



Nieuwbouw
Heeft Ron al toegelicht in de gezamenlijke vergadering met OV/MR.
Maurien geeft aan dat er op dit moment geen gesprekken plaatsvinden tussen de
scholen en HEVO.
In december gaat de gemeenteraad van Montfoort opnieuw beslissen over de
nieuwbouwplannen.

5. OV
 Financieel verslag (na kascontrole)
Is nog niet ontvangen door de MR.

6. TSO
 Financieel verslag (definitief)
Maurien heeft vergadering gehad met de TSO taakgroep.


Uitvoeren kascontrole TSO:
In de 2e helft van oktober zal de kascontrole gedaan worden door Wim Spruit.

7. MR
 Vergaderdata dit schooljaar, aanvang 19.30u.
- 01-10-2018
- 22-11-2018
- 22-01-2019
- 25-03-2019
- 22-05-2019
- 02-07-2019



Jaarverslag
Het jaarverslag geeft goed weer wat we het afgelopen jaar met de MR gedaan
hebben.
Marc zal enkele punten nog aanpassen, tekstueel, dan kan het verslag op de website
gezet worden. Odette zal er zorg voor dragen, dat het op de website komt.



Rooster van aftreden: komt terug in maart 2019.

8. MR-panel
 Gezonde school
Er is einde van vorig schooljaar een MR panel uit gegaan.
De resultaten zijn gedeeld met de MR.
Hieruit blijkt dat 4 pijlers door ouders het meest belangrijk gevonden worden, te
weten:
1. werken aan welbevinden
2. werken aan bewegen en sport
3. werken aan voeding
4. werken aan mediawijsheid
Pieter en Odette nemen deze uitslag mee terug naar het team. Als duidelijk is op
welke wijze school aan de items voor ‘de gezonde school’ gaat werken, zal dit ook
gecommuniceerd worden aan de ouders.

9. Notulen Team/TSO/OV/GMR
Notulen zijn doorgnomen. Geen bijzonderheden.

10. Actielijst

11. Rondvraag
Renzo: Betreffende juf Wil, zij is afwezig sinds einde van vorig schooljaar.
Komende periode is meester Marco ingezet. Ron is zich ervan bewust dat de continuïteit in
de groep zo goed mogelijk gewaarborgd moet zijn, waar mogelijk wordt Janneke hierin extra
ondersteund.

