NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Donderdag 5 april 2018
Notulist: Henk Jager
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Markesteen

Nr. Tijdstip
1
19.30 - 19.40
19.40 - 20.00
2

Onderwerp
Inspreektijd ouders
Geen ouders
Ingekomen post / mededelingen, oa.
•
•

•

•

•
•

•

•
•

Staking:
Mogelijk 30 mei – aankondigen in eerstvolgende nieuwsbrief
Bestuur toezicht inspectie
Het reilen en zeilen op bestuursniveau en de uitwerking naar
de scholen. Hoe zijn pijlers strategisch plan uitgewerkt?
Bestuur krijgt beoordeling. Half mei uitslag.
Ouderavond
Leuk programma; schrale opkomst voor wat betreft de
opkomst buiten Markesteen. We houden een vinger aan de
pols.
Breng- en koffieochtend
Goede opkomst. Ouders onderbouw leren elkaar wat beter
kennen; “lekker begin van de dag” – tevreden geluiden
Toekomststoel
Filmpje staat op de website
Grote Peuterdag 6 april
Aantal ouders heeft medewerking toegezegd. Helpt om
ervaringen uit te wisselen. Kinderen van groep 8 gaan
rondleiden.
Vragenlijst ouders inclusief veiligheid
Zowel ouderlijst als kinderlijst uitgezet (vergelijkbaar qua
vragen). Veel vragen (116 in totaal). Goed vergelijkbaar met
meting 2016. Mogelijk toelichting in ronde tafel gesprek.
Volgende vergadering presentatie van de hoofdlijnen.
Trendanalyse n.a.v. laatste toets periode is doorgeschoven
naar volgende MR overleg 25 mei
Mail van een ouder – mooi gebaar maar gevaar schuilt erin dat
een schenking verwachtingen wekt (bedrijfsbureau OOZ). MR
twijfelt eraan hoe op crowd funding gereageerd wordt door
ouders. Mogelijk dat je de wensen van de leerlingenraad
gebruikt. Jolanda koppelt dit terug. Niet voor leermiddelen
maar meer voor algemeen nut (zie ook schoolgids
‘sponsoring’).

https://www.doneeractie.nl/

3
4

20.00 - 20.10
20.10 - 20.25

5

20.25 - 20.30

Pauze
6
20:35 - 20.50

7

20.50 - 21:10

8
9

21.10 - 21.20
21.20 - einde

Notulen vorige vergadering – notulen 12 februari 2018 vastgesteld
Voorlopig formatieplan 2018-2019 icm werkdruk vermindering
middelen en passend onderwijs
Formatieaanvulling van 0,4 toegezegd vanuit knelpuntenpot OOZ.
Daarnaast wordt vanuit subsidies laatste tekorten aangevuld.
Formeel recht op 6,6 klassen maar in totaal wordt 7,1 gerealiseerd
(= 7 groepen). Formatietoedeling besproken. Wederom
toezegging dat splitsing bij 33 leerlingen bij kleuters mogelijk is.
Werkdrukgelden vervroegd voor een deel toegezegd (0,44 fte = 2
dagen). Mag in middelen, ontlasten van collega’s etc. Team komt
met ideeën; MR instemmingsrecht.
Bewegingsonderwijs, visie op geven van bewegingsonderwijs
Er is aantal docenten welke geen bewegingsonderwijs mag
geven. Hoe kunnen we dit oplossen? Steeds meer docenten
zonder bevoegdheid om bewegingsonderwijs te mogen geven.
Per schooljaar bekijken op welke manier je dit kunt oplossen.
Structurele oplossing zit in opleiden van leerkrachten maar is een
traject van 2 jaar en hier moet ook een docent opvolging in willen
geven. Situatie voor scholen met Sportservice Zwolle (SZ) positief.
Meer wijkgericht - SZ ontvangt gemeentelijke subsidie voor
wijksportbeleid. Pilot: gebruik maken van velden ZAC om trainers
in te zetten om sporten te geven ter promotie van hun sport.
Bij definitieve vaststelling formatieplan uitgebreide toelichting op
het geven van bewegingsonderwijs.

Tussenschoolse opvang
Inzet pedagogisch medewerker via Partou wordt waarschijnlijk
organisatorisch te lastig. Ook nog steeds niet duidelijk of
peuteropvang wordt opgestart. Dat zou het allicht mogelijk maken.
Huidige standpunt: het zou mooi zijn maar we gaan uit van het
werken met vrijwilligers. Opmerking: ouders betalen ervoor, allicht
kijken naar andere mogelijkheden: uitzendbureau, Sportservice
Zwolle, Ontdek&Doe, gastouders? Inbreng team blijft belangrijk.
Privacy wetgeving AVG
Er komt een campagne: ‘jij en privacy’. Workshops vanuit OOZ
georganiseerd om bewustwording te verhogen. Vanaf 25 mei
wordt er gehandhaafd. Tijdens vergadering discussie hoe om te
gaan met foto’s op de website. Foto/website groep pakt dit op in
samenspraak met school.
GMR

Rondvraag en sluiting
- agenderen beleidsplan Social-Emotioneel Leren en Gedrag
- uitnodigen van de penningmeester AC voor de MR
vergadering in juni (Arjen).

