Notulen MR-vergadering

Maandag 29 januari 2018
3e MR Vergadering

Aanwezig:

Aanvang: 19.00 uur – 21.30 uur

Paul Witteman, Clemy Bosselaar-Engeringh, Stephanie Bol,
Afwezig: Saskia de Vos ,Niels Boersma (met bericht)
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1.

Opening



2.

Notulen vorige vergadering


3.

De notulen van de vorige vergadering zijn akkoord. Deze staan inmiddels op de website.

Mededelingen/ingekomen stukken






4.

De vergadering start vandaag om 19.00 uur.
De MR wil graag in de laatste MR-vergadering van dit schooljaar de definitieve
jaarplanning voor zowel de ouders als de leerkrachten kunnen goedkeuren.

Naar aanleiding van de column over het schoolplein; tip is om aangifte te doen (voor
zover dat nog niet is gedaan), contact met de wijkagent en eventueel (dummie)camera’s.
Stephanie geeft aan er al aangifte is gedaan van het vandalisme aan het schoolplein.
Status pestprotocol: het pestprotocol is meegestuurd met een schoolbrede mail. In de
mail staat niet waarom deze werd meegestuurd en er is geen handtekening te zien
onderaan de mail. Waarom moet de MR hiervoor akkoord tekenen? Het antwoord daarop
is omdat het een beleidsstuk is.
Tweede staking: het is belangrijk om duidelijk aan ouders te communiceren waarom er
wordt gestaakt op de Waterwolf. Geef duidelijk aan wat het niet inwilligen van de eisen
door het kabinet betekent voor de Waterwolf, voor zowel de leerlingen als de
leerkrachten. Dit is belangrijk om draagvlak te houden onder de ouders.

Begroting
* De begroting is goedgekeurd.

5.

Communicatie





Instroom groep 2 naar 3: 26 januari is aan de ouders van groep 2 en groep 3 een mail
gestuurd over de samenvoeging. Op de groepsouderavond zijn er vragen gesteld over de
effecten op huidige groep 3. De leerkrachten van groep 2 en 3 hebben samen met de
intern begeleider een plan opgesteld voor de instroom van groep 2 naar 2/3.
Zieke leerkracht: procesinformatie is gewenst. Als er toch een invalleerkracht komt de
volgende dag dan is het belangrijk dit ook door te geven aan ouders.
Tweede staking: het is handig om meer te communiceren dan alleen de brief van po in
actie. Het zou helpen als wij (het team) vanuit onze eigen professionaliteit duidelijk
maken aan ouders waarom wij staken. Deze uitleg moet er echt bij zijn, wanneer er weer
gestaakt gaat worden. Vertaal in begrijpelijke taal, vanuit de ouder gezien, waarom wij
staken. Vertaal je naar de belevingswereld van de ouders. Daarnaast is rekening houden
met de stakingsdag en/of stakingsmanier belangrijk om draagvlak te houden. Als
voorbeelden worden het uur staken genoemd of een woensdag, omdat er dan minder
opvang geregeld hoeft te worden.
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6.

Vervolg Worldcafe





7.

We bekijken de door de oudergeleding gekleurde onderdelen in de uitwerking van het
Worldcafé en de personeelsgeleding van de MR en Saskia geven komende week
aanvullingen /uitleg door. Deze week mailt Stephanie de aanvullingen/uitleg, indien
mogelijk vullen Niels en Saskia dit nog aan. Clemy schrijft een stukje voor in de column,
om ouders op de hoogte te brengen en houden van waar wij mee bezig zijn op het gebied
van de suggesties die zijn voorgekomen uit het World café.
De oudergeleding van de MR wil graag een groep ouders creëren, om met de punten te
gaan concretiseren die in de uitwerking naar voren zijn gekomen. Suggesties en
voorstellen vanuit deze achterban zullen worden besproken in de MR.

Contact en Doelen Leerlingenraad


De oudergeleding van de MR wil graag een keer in contact komen met de leerlingen van
de leerlingenraad om kennis te maken. Er zijn raakvlakken met wat de leerlingenraad wil
en wat genoemd is door ouders tijdens het World café.

8.

Bespreken met de OR

9.

Rondvraag
Geen

10. Sluiting
De vergadering wordt om 21.30 gesloten

Actielijst
Nr.

Omschrijving

Actiehouder

1
2

Aanvullingen WorldCafe Niels/Saskia
Clemy mailt stukje MR voor column

Stephanie
Clemy

Gedaan
Gedaan

3

Uitwerken belangrijke punten
World Cafe

Stephanie

Gedaan

4

Saskia geeft antwoord op vragen
begroting

Saskia

5
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Deadline

Status

Gedaan

6

6
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