Medezeggenschapsraad
NOTULEN VERGADERING MR 20181009
Aanwezig: Marieke (deels), Marleen, Laila (PMR), Anneke, Nadia, Laila (OMR) en Katja
Notulist: Anneke

1. Veiligheid – Teamscholing Gedrag is een vak en gedragsregels
We zijn als school onder andere bezig met het volgende: Begeleiding in het buiten spel,
Wish training in de groepen 6 en 7, De Gouden Weken en De Vreedzame School.
Gedurende dit schooljaar krijgt het team scholing vanuit de CED groep met als
onderwerp “Gedrag is een vak”.
We hebben het gehad over klassenafspraken (afspraken die in de klas gelden).
Ook hebben we nieuwe schoolregels opgesteld.
1 We zijn uiterlijk om 8:30 uur in de klas
2 We hebben een gezonde lunchtrommel bij ons
3 We lopen rustig in de gang
4 We blijven van elkaar en van elkaars spullen af en we doen elkaar geen pijn
5 We werken samen om het zelf te kunnen
De kinderen complimenteren vinden we als team belangrijk.
Echter, soms is het ook nodig om een kind te straffen, bij grensoverschrijdend fysiek
gedrag. Ook de “uitlokker” krijgt een passende straf. Ouders van de betrokken kinderen
worden op de hoogte gesteld.
Voor de herfstvakantie zal een extra nieuwsbrief meegaan met daarin onder andere
deze schoolregels.
2. Ingekomen post
Interesse in de MR Start cursus? Laat het dan de voorzitster weten, dan kijkt zij wat
mogelijk is.
3. Actielijst 2018-2019
* Jaarplanning MR 2018-2019
In november start het nieuwe MR jaar. Op- of aanmerkingen? Laat het de voorzitster
weten. Volgende vergadering komt dit punt terug om het vast te stellen.
* Verkiezingen MR: We krijgen wisseling in de PMR
* Jaarverslag MR 2017-2018
Budget MR: kosten voor oppas hierin meenemen voor de komende periode?
Besproken en vastgesteld.
Actie: Voorzitster stuurt het door naar de GMR
* Materiele begroting: dit wordt doorgeschoven naar november. Het idee is in ieder
geval dat er een paar smartboarden vervangen worden in de school. Daarnaast gaat
het leerteam ict uitzoeken of chromebooks iets voor onze school zijn. Wellicht willen we
deze op school ook aanschaffen.
* RI&E
Er wordt gewerkt aan cultuur en structuur, de Quickscan is uitgevoerd en de

werkdrukwijzer is uitgevoerd.
Vanaf januari 2019 gaat een collega de opleiding doen tot anti pestcoördinator, zij is al
vertrouwenspersoon. Het anti pest protocol wordt dan geëvalueerd en waar nodig
aangepast.
Een collega gaat vanaf februari 2019 de opleiding tot vertrouwenspersoon doen.
Ontruimingsplan is bijna ge-update. Er volgt binnenkort een ontruimingsoefening.
* Ouderbijdrage
Het bedrag is vastgesteld: 20 euro per kind, 25 euro voor schoolreisje van groep 1 t/m
7, 25 euro is een gedeelte van het schoolkamp van groep 8.
* Meerjarenplanning 2015-2019: Op Signumniveau wordt een nieuw strategisch
beleidsplan gemaakt. De nieuwe speerpunten voor het beleidsplan worden ontwikkeld.
Een item wat een rol speelt is het lerarentekort. Hoe krijg je toch kwalitatief goede
leerkrachten? Daarnaast wordt gesproken over 21 century skills, eigenaarschap bij
kinderen en professionals. Het schoolplan van onze school wordt vervolgens ingevuld.
* Visie/ schoolontwikkeling
Gedrag is een vak
Leerteam Onderwijs & Ontwikkeling is dit schooljaar gestart.
4. Mededelingen
Oudergeleding (OMR)
Afsluiting Gouden Weken: idee is leuk, inhoudelijk mag het meer inhouden
Informatie avond: we doen dit momenteel niet, misschien weer oppakken?
Inloopavond waarbij kinderen hun werkjes laten zien?
Startgesprek: ouders wordt gevraagd waarmee zij willen helpen, daar dan ook op
doorpakken als team.
Klassenouder per klas? Hulpouders wie zijn dat?
5. Overige
* OMR: bespreken van het bekend maken van de MR binnen de school naar de ouders
toe.
In eerste instantie in de ouderkamer.
Powerpoint
Met plaatjes!
In nieuwsbrief van november opnieuw voorstellen met foto’s.
Nadenken over hoe we dit het beste vorm kunnen geven.
Koppelen aan OR dit voorstellen aan de OR?
In de vergadering van november komt dit punt opnieuw op de agenda.
Na de herfstvakantie start het thema “Samen Leven” voor alle groepen van de school
(ook de peuters). Het is een “pandbreed” project, waarbij ook de Muzerije, Divers, sport
etc. zijn betrokken. 24 okt start -16 nov afsluiting
*Aanvulling op notulen MR 2 juli 2018: jaarplan 2018-2019: structuur en cultuur.
6. Rondvraag
Etentje MR is gepland: dinsdag 6 november 18:30 uur bij ’t Zusje in Vlijmen

