Medezeggenschapsraad
Notulen vergadering MR 20190924
Aanwezig: Marieke, Marleen, Laila (PMR), Mariëlla, Katja
Afwezig: Nadia
Notulist: Katja
Tijd: 19.00 uur
1. Opening, mededelingen en agenda:
-Geen bijzonderheden.
2. Ingekomen post:
• 10092019: Nieuwsbrief Medezeggenschap - September 2019
Geen bijzonderheden.
• 20092019: Vergaderstukken GMR en werkgroepen
De vergaderstukken zijn laat aangeleverd. Dit wordt weer gecommuniceerd via Ank
naar Mabel.
3. Notulen vorige vergadering 20190618:
Notulen zijn aangepast en akkoord bevonden.
4. Actielijst 2019-2020:
•

RI&E (veiligheid)
- Ontruimingsplan; dit schooljaar komt er weer een ontruiming. Dit wordt ingepland
samen met de preventie medewerkster. Het plan van aanpak wordt jaarlijks
geëvalueerd.
- Kindcentrum monitor wordt eens per 2 jaar afgenomen en staat voor dit jaar op de
agenda. Tevredenheid en veiligheid wordt gemeten, bij groep 6, 7, 8. De QuickScan,
werkdruk/veiligheid etc. onder het personeel. Dit vindt de 2e helft van het voorjaar
plaats.
- Dak vernieuwing; de lekkage wordt aangepakt. Er zal een gesprek plaatsvinden over
de fasering. Uiteindelijk gaat het gehele dak eraf en wordt vernieuwd.
- Klimaat/duurzaamheid; hier wordt nu geen actie opgezet, randvoorwaarden zijn
onvoldoende.
- Mediatoren: binnen de school zijn er 10 kinderen bezig met een opleiding tot
mediator, ze hebben deze opleiding bijna afgerond en krijgen daar dan ook een
certificaat voor. Dit is een project vanuit de vreedzame school. Het gaat om kinderen
uit groep 7&8. De kinderen zullen kleine problemen, tussen kinderen onderling, die
zich afspelen op school op gaan lossen. Er zal gekeken worden naar hesjes ter
herkenning voor de mediatoren.

•

Verkiezingen MR
- Nieuwe ouder: We hebben een kandidaat waarmee we in gesprek gaan.

•

Materiele begroting
- Er komt een nieuw financieel beleid binnen Signum. Zaken zoals ouderbijdrage
worden op een andere manier ingericht. De materiele begroting mag professioneler,
meer inzichtelijk ten aanzien van wat er met het geld gebeurt. Begin november wordt
de materiele begroting voor deze school in kaart gebracht. ICT staat op het lijstje van
investeringen. Een specialist op ICT gebied vanuit Signum heeft mee gebrainstormd.
Binnen leerteam-onderwijs wordt besproken wat eventueel nog meer nodig is aan
investeringen. De uitkomst komt nog concreet terug op de agenda.

•

Kascontrole OR 2018-2019
- De kas wordt opgemaakt. Op 5 november zal dit overzicht aangeleverd worden.

•

Ouderbijdrage
- Blijft gelijk aan de bijdrage van vorig jaar. Er is ook weer sprake van een sponsoring
vanuit stichting 1184.

•

Jaarplanning MR 2019-2020
- Aanpassingen zijn gedaan.

•

Jaarverslag MR 2018-2019
- Na volgende vergadering wordt dit doorgestuurd. Kleine aanpassingen zijn gedaan.

•

Kindcentrum-ontwikkeling
- Stadsfoto; fase van ontwikkeling wordt hierin beschreven, er wordt hierbij gebruik
gemaakt van een vragenlijst. De directie zal deze informatie volgende MRvergadering mee nemen. Dit alles is doorgenomen met Compas. Het
peuterarrangement en de onderbouw hebben een groei laten zien. Er wordt duidelijk
gewerkt aan aansluiting peuters/kleuters op thema. Er wordt meer eenheid
gecreëerd en er is een nieuwe fase begonnen in het kader van het kindcentrum. Er
zijn weer meer aanmeldingen voor de BSO.
- De school wordt niet ontvlochten van de andere Kameleon, we blijven qua
BRIMnummer vastzitten. Er moet gekeken worden hoe te profileren naar de
buitenwereld. Er wordt verder gegaan met kindcentrumontwikkeling. Directie en
locatiemanager Kanteel focussen zich hierop.

•

Educatief partnerschap:
- Schoolbibliotheek: er zijn vijf nieuwe moeders die zich aangemeld hebben.
- Nieuwkomersgroep: er is voor 2 dagen een hulpmoeder.

5. Mededelingen:
• Personeelsgeleding (PMR)
- Start OGO (ontwikkelingsgericht onderwijs), dit geldt voor de hele school. Een
onderdeel daarvan is wereldoriëntatie. Hier wordt 4x 1 uur voor vrijgemaakt. Er
worden vooraf in groepjes onderzoeksvragen opgesteld. Het is de bedoeling dat de

kinderen aan het einde van het traject een antwoord op de onderzoeksvraag hebben
gekregen. De kinderen komen middels proefjes en onderzoeken tot een conclusie.
6. Overige:
- informatieavond, Directie maakt een opzet om de informatieavond te evalueren. Dit zal
ook ingebracht worden bij de oudervereniging. Eventueel zal er in de toekomst ook een
informatieavond voor de nieuwkomers groep ingepland gaan worden. Er is door ouders
aangegeven dat ze cijfers missen in de rapporten. 2 rapporten per jaar wordt door
sommige ouders weinig gevonden. Vanuit de school heeft men de insteek meer het
niveau te benoemen ten aanzien van de cito toetsen.
- Voorstel om ouders tussendoor meer in te lichten, middels een kort verslag. Meer
gebruik maken van de app met foto’s e.d. Aangeven waar men per klas mee bezig is.
Wordt besproken binnen het leerteam.
7. Rondvraag:
- Geen vragen/opmerkingen.

