NOTULEN
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Woensdag 13 december 2017
Notulist: Wouter Ekelmans
Aanwezig: Marcia, Henk, Wouter, Jolanda, Jorien, Irene, Nathalie, Cees Jan en
Saskia
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Markesteen

A G E N D A P U N T E N
Nr. Tijdstip

Onderwerp

1

Inspreektijd ouders

19.30 - 19.40

⦁

Bijla
gen

Er zijn geen ouders

1

19.40 - 20.00
2

Ingekomen post / mededelingen, oa.
⦁

12 december staking

⦁

Ouderavond MR 14 maart 2018

⦁

⦁

⦁

⦁

Heel weinig reacties gehoord van ouders. Landelijk lijkt er
minder draagvlak te zijn dan bij vorige actie, getriggerd door
de media.
Jorien heeft deze datum geboekt. Het Theater Collectief
komt voor thema’s over opvoeding, mediagebruik enz. 19:15
inloop 19:30 start.
Dit wordt ook opgenomen in de nieuwsbrief.

Bestuurtoezicht inspectie
Nieuwe manier van toezicht houden, ze komen in januari op
bezoek. Op basis van gesprekken met het bestuur wordt een
schema opgesteld over welke scholen hoe vaak worden
opgevat. Hoofd thema sociale veiligheid. Welke plannen zijn
hiervoor. Binnen onze school ligt hiervoor een helder
beleidsplan.

HVO/GVO/IGO
De regiomanagers hebben het initiatief genomen om te
kijken of er meer samenwerking mogelijk is passend voor
een openbare school, dus meer levensbeschouwelijk
onderwijs.

Preventiemedewerker
Claudia en Jorien vervullen samen de taak van
preventiemedewerker voor de Markesteen. Team en MR
gaan hiermee akkoord

Film
Film wordt opgepakt door Thorbecke moderne media.
Gouden Markesteen Regels.
Algemene Markesteen film: overleg hierover is gestart met
Thomas Lohman.

3

20.00 - 20.10

Notulen vorige vergadering – vaststellen

6

20.10 - 20.30

Bespreken

De notulen van de vorige keer worden vastgesteld.
⦁

⦁

Pauze
8
20.35 - 21.00

X (1)

Jaarrekening 2017
Jaarrekening en begroting ingezien en op hoofdlijnen
doorgenomen.
Begroting 2018

Ouderbetrokkenheid

Er wordt niet geconstateerd dat er meer ouders naar binnen
komen lopen. Er zijn wel veel individuele gesprekken, op initiatief
van school. Er moet een balans komen tussen wat ouders willen
en wat we als school kunnen bieden. Sommige ouders vragen
veel en er zijn ouders die je nooit ziet. Ouders komen door het
breng protocol minder de school in. Nadenken over hoe we de
ouders weer meer de school in kunnen krijgen. Mogelijk idee om
een ouder-koffieochtend te starten.

9

21:00 - 21.10

Tussenschoolse Opvang

11

21.10 - 21:20

Passend onderwijs

12

21.20 - 21.30

GMR

Er wordt gewerkt aan een nieuwe constructie, hier is sinds de
vorige vergadering nog niets over te melden, agenderen voor
komende vergadering
Wordt meegenomen in de jaarplanning per februari. (koppelen
aan de formatie)
Geen bijzonderheden.

2

X (2)

13

21.30 - einde

Rondvraag en sluiting

Marcia: hoe zit het met de extra kleuterklas? De school treft wel
voorbereidingen om dit mogelijk te maken. Het is niet zeker dat
deze groep er komt.
Wouter: AVG/GDPR er wordt vanuit OOZ gewerkt aan dit
onderwerp. Volgende keer agenderen.

Sluiting 21:38

3

