NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Maandag 11 februari 2019
Notulist: Roelien Zijlma
Afwezig: Nathalie Vogelzang
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Markesteen

Nr. Tijdstip

Onderwerp

1
2

Inspreektijd ouders
Ingekomen post / mededelingen, o.a.
 Selma, de stagiair schoolleider stelt zich voor.
 Jaarrekening AC gelden 2019:
De MR heeft inzage gehad. Dit is een extra
controle voor de penningmeester. Zo zijn ze
ingedekt. Het is een stichting van AC. Geen
medebeslissing van de MR. We kijken alleen mee.
Jorien gaat vragen naar de statuten van die
stichting. Ook heeft Jorien overleg met de
penningmeester over factureringen en over de oud
papiergelden. De oud papier gelden blijven nog
doorlopen. Ooit gaat het wel stoppen. We denken
na over de besteding van het geld en hebben als
wens een verbeterde wifi op de Markesteen.
 Staking 15 maart 2019:
Er is deze dag geen les op De Markesteen.
Er is op dit moment nog weinig bekend hoe de
dag precies wordt ingevuld.
 Vakantierooster 2019-2020 schuiven we door naar
de volgende keer.
Notulen vorige vergadering – vaststellen:
Vastgesteld na tekstuele aanpassing.
Strategisch beleidsplan OOZ:
Van 2019-2023. Een visie op onderwijs o.b.v. Biesta.
We maken het specifiek voor de Markesteen. Jolanda
Venema is betrokken geweest bij het proces in de rol
als ouder. De strategische pijlers zijn:
1. Samen
2. Eigenaarschap
3. Maatwerk
OOZ is een netwerkorganisatie, waarin op alle
niveaus eigenaarschap wordt getoond.
Het heeft een mooi filmpje.
https://youtu.be/asOxoqVyagc
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Het bestuur van OOZ gaat nu ook meer in de scholen
kijken.
Het Markesteenfilmpje is ook vernieuwd. Positieve
reacties van nieuwe ouders.
Er is beeldmateriaal van OOZ voor de Grote
Peuterdag. Er zijn foto’s gemaakt en er komt ook een
filmpje. Een onderbouw-leerling en een bovenbouwleerling van de Markesteen gaan een hoofdrol spelen
in dit filmpje.
Verkiezingen MR – procedure:
Jolanda Venema is niet herkiesbaar.
Wouter Ekelmans, Marcia Brouwer en Henk Jager
stellen zich herkiesbaar.
Henk en Jolanda zetten het traject Verkiezingen MR
uit. Dit wordt per nieuwsbrief verstuurd.
Groepen puzzel 6 of 7 groepen schooljaar 2019-2020:
Brainstormen om van 8 groepen 7 groepen te maken.
We komen tot de volgende meest optimale
groepsindeling.
1/2a, 1/2b, 3, 4, 5/6, 6/7 en 8.
(T) Dalton Kind Centrum & visitatie (erkenning kdc):
We worden het 6e Dalton Kindcentrum van Nederland.
Dinsdag 9 april is de proefvisitatie van KPZ-studenten.
Dinsdag 25 juni de echte visitatie. Beide dagen de
gehele dag. Ze bezoeken Partou en de Markesteen.
Ook beide dagen gaan ze met ouders in gesprek.
TSO:
Het gaat op dit moment aardig goed. Er loopt nu ook
een pedagogisch medewerker mee. Dit is een
positieve ontwikkeling.
GMR:
Er is een vacature voor de personeelsgeleding.
Rondvraag en sluiting:
Marcia:
 Op de website is nog steeds alleen MR-nieuws te
zien onder het kopje “Nieuws”. We spreken nu af
dat de Nieuwsbrief voortaan ook onder het kopje
“Nieuws” komt te staan.
 Jammer dat er geen ouderavond komt. Jorien licht
toe dat de organiserende school het heeft
afgeblazen i.v.m. te weinig ouders de afgelopen
jaren.
Jorien:
 Werkverdelingsplan:
Dit houdt in dat de directie verplicht is met het team
het taakbeleid, de normjaartaak, de verdeling van
taken, de bezetting van de groepen en de
werkdrukmiddelen verdelen en inzetten, te
bespreken.
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