Notulen MR vergadering
Datum
Aanwezig
Afwezig
Notulist

06-09-2018

Ellen, Sita, Ingrid, Hanneke Blom, Hans

Thijs(met kennisgeving) en Hanneke Bey (met kennisgeving)

Ingrid

1. Opening
Hans opent de vergadering.
2. Notulen 28-06-2018
Notulen volgen nog. Worden de volgende keer besproken.
3. Ac elijst oud
Wie

Wat

Wanneer

Sita
Mirjam
Hanneke Blom

Insturen notulen 24-05-2018 (na goedkeuring)
Herformulering ouderbetrokkenheidspeiling
Schoolondersteuningsproﬁel (SOP) bijgesteld:
besluitvormend op agenda
Tussenevalua e 2017-2018:
besluitvormend op agenda
Integraal personeelsbeleid:
- professionaliseringsplan
Bespreking margedagen schooljaar 2018-2019
Extra uitleg over de verplich ng om in het klaslokaal
(binnen) schoeisel, sloﬀen of sokken te dragen
Fotobeleid van de S ch ng
Insturen oproep aan ouders voor deelname aan de
MR

29-06-2018
28-06-2018
28-06-2018

Hanneke/Sabine
Hanneke Blom
Hanneke Blom
Hanneke Blom
Hanneke Blom
Sita
Allen

Afgeron
d

28-06-2018
Schooljaar
2018-2019
28-06-2018
28-06-2018
28-06-2018
28-06-2018

Fred Kruidenberg, nabespreken training
medezeggenschap.

4. Mededelingen & post
Geen binnengekomen post.
5. Ouderteveredenheidsonderzoek
-

Hanneke vraagt na in het team hoe wordt omgegaan met het benaderen van ouders wanneer er in de
ontwikkeling iets opvalt (zowel posi ef als nega ef).

-

Hanneke vraagt na of het klopt dat ouders nu standaard worden uitgenodigd voor de CVB besprekingen.
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6. Medewerkertevredenheidsonderzoek
-

Er zijn een aantal punten van kri ek die opvallen: leiding geven, organisa e vanuit management en hoe
leerkrachten de rela e onderling ervaren.

-

Tijd voor administra e, moeten we nog eens bespreken. Wat is we elijk verplicht en wat kunnen we laten.

-

Er hee een interven e plaatsgevonden (vanaf het najaar tot het voorjaar). Dit hee minder opgeleverd dan we
hadden gehoopt.

-

Alle resultaten zijn na te lezen in het rapport van Steda.

7. Werkdruk
- Hanneke stuur t.z.t. de power- point met daarop de samenva ng van dit onderzoek.

9. Traject SAMEN om de professionele teamcultuur te versterken
-

Deze werkgroep gaat (samen met Marjan, en Stef ten Dam) proberen om de professionele teamcultuur een
stevige bodem te geven.

10. Sollicita eprocedure nieuwe loca edirecteur
-

Marjan hee voor een jaar de opdracht gekregen om te werken aan de teamcultuur. Wanneer dit stevig genoeg
staat, kan de sollicita eprocedure opgestart worden. Het proﬁel wordt samen met het team opgesteld. Als de MR
ermee akkoord gaat, gaat het naar het bestuur vervolgens wordt hij uitgezet. De voorselec e wordt gedaan door
de bovenschoolse directeur en Hanneke. Marjan krijgt alle bevoegdheden die een loca edirecteur hee . Marjan
wil zich graag een keer voorstellen.

Onderwijsstaking 12 september
-

De Buitenschool is op deze dag gesloten omdat 90% van het personeel staakt. Het is niet verantwoord om de
leerlingen dan naar school te laten komen. De provincie Zuid- Holland en Zeeland staken op deze dag.

11. Verplaatsen van een margedag.
-

Van 20 maart (2019) naar 7 december (2018) i.v.m. een meerdaagse training van het team. De MR gaat hiermee
akkoord.

12. Mijn schoolinforma e (MSI) implementeren als communica emiddel school- ouders
-

Het liefst implementeren na de herfstvakan e. Hanneke vraagt Harm of hij op een middag een presenta e
aan het team wil geven en t.z.t. ook aan de MR.
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13. Ondersteuning van ouders bij ac viteiten op school/ het oprichten van een ouderraad
-

De ontwikkelingen bespreken met het team. Er moet een coördinator aangesteld worden vanuit het team die de
ouders informeert. Vervolgens inventariseren of er belangstelling is bij de ouders. Dit bijvoorbeeld doormiddel
van een nieuwsbrief doen.

14. Ac elijst nieuw
Wie

Wat

Ingrid
Mirjam
Hanneke Blom

Insturen notulen (na goedkeuring)
Herformulering ouderbetrokkenheidspeiling
Schoolondersteuningsproﬁel (SOP) bijgesteld:
besluitvormend op agenda
Tussenevalua e 2017-2018:
besluitvormend op agenda
Integraal personeelsbeleid:
- professionaliseringsplan
Bespreking margedagen schooljaar 2018-2019
Extra uitleg over de verplich ng om in het klaslokaal
(binnen) schoeisel, sloﬀen of sokken te dragen
Fotobeleid van de S ch ng
Insturen oproep aan ouders voor deelname aan de
MR

Hanneke/Sabine
Hanneke Blom
Hanneke Blom
Hanneke Blom
Hanneke Blom
Sita

allen

Wanneer

Afgeron
d

28-06-2018
28-06-2018
28-06-2018
Schooljaar
2018-2019
28-06-2018
28-06-2018
28-06-2018
28-06-2018

Fred Kruidenberg, nabespreken training
medezeggenschap. Dit punt is besproken en kan
komen te vervallen.
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