NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Dinsdag 31 oktober 2017
Notulist: Irene Heuvingh
Aanvang 19.30 uur
Locatie: De Markesteen
Aanwezig: Marcia, Henk, Wouter, Jolanda, Jorien, Irene, Nathalie, Cees Jan
Afwezig: Saskia

A G E N D A P U N T E N
Nr. Tijdstip
1
19.50 - 20.00
2
20.00 - 20.10

3
4

20.10 - 20.15
20.15 - 20.20

5

6

20.20 - 20.30

Pauze
8
20.35 - 20.45

Onderwerp
Inspreektijd ouders
Ingekomen post/ mededelingen, oa.
• Groep 4: loopt, coaching is gestart, er zijn
gesprekken met ouders.
• Groep 5/6: zorg over achterstanden die opgelopen
zijn. Wordt opgepakt door Regina en Jorien.
▪ 5 oktober staking: een aantal collega’s zijn naar
Den Haag geweest. Er komt mogelijk een vervolg.
Notulen vorige vergadering – vaststellen
Vaststellen
▪ Jaarverslag MR 2016-2017: vastgesteld
▪ Huishoudelijk reglement: eveneens vastgesteld.
(let op: minimaal 6 vergaderingen (stond 8), in oktober
jaarverslag opstellen (stond juni), artikel 4 taken
secretatis vervangen in voorzitter stelt en stuurt
agenda/verslag, artikel 9.2 secretaris?)
Bespreken
▪ Schooljaarplan 2017-2018 is besproken
▪ Begroting 2018 komt volgend jaar terug
▪ Ziekteverzuim: Jorien licht situatie OOZ breed en
Markesteen toe. Het langdurig ziekteverzuim drukt
maar is bekend. Doelstelling OOZ: 5%, er is daling
t.o.v. het vorige jaar.
Bespreken poll ouderavond MR/ ouderbetrokkenheid
https://nl.surveymonkey.com/results/SM-QTRPLLQD8/
We bespreken de poll. De meningen en reacties lopen
sterk uiteen. Een mogelijkheid is van de avond af te
stappen en een middag met kinderen te doen. Ook
voor het omgekeerd ontwikkelgesprek is veel animo.
Mogelijk dit combineren met een informatiemail met

Bijlagen

X (1)
X (1)
X (1)

X (1)

9

20.45 - 20.55

10

20.55 - 21:10

de belangrijkste zaken van het betreffende jaar. We
nemen dit mee terug naar kader- en teamvergadering.
Er volgt al wel een terugkoppeling in de nieuwsbrief.
(actie Henk).
Ten aanzien van de communicatie van ouders in het
algemeen: filmpje Gouden Regels, document
samenwerking met ouders. Er wordt de huidige
situatie besproken; ouders mijden soms de verbinding
en het gesprek. Wel benoemen in de nieuwsbrief dat
we het positief vinden hoe de meeste mensen
omgaan met het deurbeleid maar dat ouders na
schooltijd altijd welkom zijn, ook kan er een afspraak
per mail worden gemaakt.
Bewegingsonderwijs, visie hierop: dit komt nog terug
in kader- en teamvergadering. Het gaat dan om
vragen over lesinhoud maar ook hoe we omgaan met
steeds minder collega’s met een gymbevoegdheid. Bij
de formatie wordt dit eveneens meegenomen. Wordt
in mei opnieuw geagendeerd.
Ouderavond MR
Suggestie:

http://www.dnltheatercollectief.nl/index.php/aanbodvoor-scholen/voor-je-het-weet-zijn-ze-groot

11

20.10 - 21:20

12

21.20 - 21.30

13

21.30 - einde

Met het oog op de magere opkomst tijdens de
informatie-avond lijkt het niet zinvol nu nog een extra
ouderavond te organiseren. Het bovenstaande
voorstel (link) wordt meegenomen naar OOZ als
mogelijkheid voor een gezamenlijke ouderavond, dit
zou prima op de Markesteen kunnen.
Dalton Kind Centrum + Ouder cie Partou
Er is steeds meer verbinding en samenwerking met
name tussen peuteropvang en groep 1. Er wordt
regelmatig ‘bezocht’. Er is geen behoefte om de
oudercommissie van Partou structureel aan te laten
haken bij de MR. Jorien overlegt met Sylvia om de
oudercommissie die er is eenmalig een keer te laten
aansluiten.
GMR
Jorien licht bij dit punt de sluiting van de Ridderspoor
en het proces daaromtrent kort toe.
Verder geen bespreekpunten t.a.v. de GMR.
Rondvraag en sluiting
• Talentum (Klokbeker) ‘trekt’ leerlingen door
toezeggingen te doen over max. 20 leerlingen
in groepen. Jorien kijkt op bestuursniveau of
dit klopt.
• Jorien: Tussenschoolse Opvang stopt ermee
per einde schooljaar. We gaan op zoek naar
een andere oplossing: mogelijk een vaste
pedagogisch medewerker vanuit Partou
gecombineerd met een vast teamlid en een
vaste vrijwilliger. Dat is nu het uitgangspunt.
• Nathalie en Jorien vormen samen
sollicitatiecommissie voor 3e jaars op de KPZ.

X (4)

•

We hebben nu 15 brieven ontvangen. Nu volgt
er een sollicitatie-avond op 15 november,
welke ouder zou hierbij aan willen sluiten?
Marcia denkt erover na.
Jorien heeft een afspraak gemaakt voor het
maken van een nieuwe film, welke ouder kan
op 16 november 10 uur aansluiten? Jolanda
en Jorien overleggen.

