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Agendapunt:
Opening en vaststellen
agenda
Bespreken en
vaststellen notulen en
actielijst 24/05/2018
Ingekomen stukken
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Mededelingen team
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Mededelingen directie
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Formatieplan 2018
Slob gelden
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Tijd:

ONS jaarplan evaluatie
en vaststellen

Toelichting:
Alle MR leden en Yvonne stellen zich kort voor.
Toevoeging: Overblijfstichting
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

Geen ingekomen stukken
Wel aankondiging dat er een nieuwe MR-cursus start. In principe zouden de nieuwe
MR leden deze cursus moeten volgen.
GMR notulen, vanmiddag binnengekomen, nog niet doorgestuurd.
Eind dit schooljaar nemen we afscheid van Marina, Fetske, Inez en Berdien. Er zijn
nieuwe collega's aangenomen.
Berdien gaat minder werken, op de Klimop.
Enkele weken geleden is op een maandagmiddag een insluiper actief geweest op
school. Hij heeft telefoons van kinderen van groep 8 en die van de leerkracht
meegenomen terwijl de kinderen in de theaterzaal waren. De zaak moet nog verder
worden afgehandeld.
Berdien staat nog in het overzicht.
LIO'ers: Corinne Heizenberg gaat zelfstandig voor de klas (onder begeleiding van
collega's groep 7, IB en directie); zij hoopt halverwege het schooljaar bevoegd te zijn.
Juliette Staar wordt LIO in groep 4 naast Geraldine.
De groepen zijn bijna allemaal tot hun maximum gevuld. Het is lastig om zijinstromers aan te nemen. Doubleren of versnellen binnen de school moet mogelijk
blijven. Kinderen moet broertjes/zusjes hier op school hebben voorrang. Het is lastig
om kinderen die hier op school gezeten hebben, naar het buitenland vertrokken zijn
en weer terugkeren, de toezegging te geven dat zij op de ONS mogen terugkeren.
Voor de Slob-gelden zijn onder meer chromebooks aangeschaft. Er wordt gerekend
met afschrijvingstermijn van 3 jaar. In die termijn wordt door Meer Primair een
reserve opgebouwd voor de aanschaf van nieuwe chromebooks.
PMR verleent toestemming voor dit document (datum op zetten!)
Van dit Jaarplan wordt door een collega een versie gemaakt die voor ouders beter
leesbaar is. Misschien handig om een ouder te laten meekijken? Een korte toelichting
op de methodes zou wenselijk zijn. Sommige punten zijn nu niet geheel duidelijk en
behoeven meer toelichting, zoals de resultaten van de eindtoets basisonderwijs.
Waar willen we op uitkomen en waarom? Ook: SMART maken!
Het document "Sociale Veiligheid in de groep" wordt samengevoegd met het
pestprotocol. Dat wordt eerst in het team besproken, daarna ook in de MR.
Belangrijk is ook de verantwoording waarom deze punten worden aangepakt. Op het
gebied van personeel zijn de aanpak van ziekteverzuim en functioneringsgesprekken niet geheel duidelijk voor de oudergeleding.
Jaarplan 2018-2019:
Yvonne neemt dit plan als uitgangspunt en zal gaandeweg het jaar zien hoe het gaat.

Ook hier: duidelijk leesbaar maken! Al is het maar speerpunten aangeven zodat
ouders kunnen zien waar we aan werken. De MR verleent instemming aan beide
plannen.
Walter heeft een suggestie gedaan voor de tekst over de MR. Overige MR-leden
vinden dit akkoord.
2.4: doubleren moet worden kleuterverlenging. Ook Schatkist noemen.
Walter zal een stukje tekst over de Leerlingenraad aanleveren.
De directie moet nog checken of de tekst in de schoolgids strookt met de overige
teksten op de ONS site. Meer Primair heeft besloten nieuwe sites voor de MPscholen te laten bouwen bij Schools United om de veiligheid te waarborgen. Aan
onze site is veel geld besteed. Het zou zonde zijn om hiervan af te stappen en een
nieuwe in te richten. Er moet wel goed bekeken worden hoe veilig onze site is.
De wijzingen worden doorgevoerd. De schoolgids komt op de site, niet meer in
gedrukte worm.
MR gaat akkoord.
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Schoolgids
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Vakantie en
studiedagen

Er mogen maximaal 7 gebroken weken in het rooster staan (christelijke feestdagen
niet meegerekend)
24 mei: na avondvierdaagse.
Dinsdag 11 juni: na Pinksteren
Vrijdag 12 juli: voor zomervakantie
Het is ieder jaar puzzelen, verschillende belangen worden afgewogen.
MR gaat akkoord.

Overblijf

Overblijfrooster: graag weeknummers toevoegen. De roosters zouden vóór de
zomervakantie klaar moeten zijn. Ouders hebben ook de verantwoordelijkheid
wijzigingen etc op tijd door te geven.
Stichting: Bert, Coen, Shireen. Uit recente oudertevredenheidspeiling blijkt dat men
nog steeds tevreden is over huidige systeem. Er werken nu ook betaalde krachten
mee, ook met toezicht houden op het plein. Er is nu één persoon die administratie
bijhoudt, Ophelia. Shireen en haar man zijn stand-by op de achtergrond. Coen en
Bert treden terug als bestuurslid van de stichting. In de statuten staat dat de directeur
en een MR lid bestuurslid zijn. Dat worden nu Yvonne en Marieke. Dit moet notarieel
geregeld worden.
Is dit de verantwoordelijkheid van de school? Op het moment dat het vermeld wordt
in de nieuwsbrief en in de schoolgids, lijkt het of school erbij betrokken is. Idem Mad
Science, typcursus, ballet. Het is verstandig om hierin één 1 lijn te trekken. Wat als er
iets gebeurt? Dan zijn wij als school niet verantwoordelijk.
Dus: uit de schoolgids en niet meer noemen in nieuwsbrief.
OV (EC) heeft in samenwerking met leerkrachten een geslaagd zomerfeest
georganiseerd.
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Engelse les

8

Oudervereniging
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Leerlingenraad

Vorige keer heeft Maarten (OV) toelichting gegeven en de LR aangespoord met
ideeën te komen. Idem overblijfstichting. Loopt dit goed? Vorige week is er een
bijeenkomst geweest met LR, Manon en directie. Het moet weer goed gaan lopen.
Elke maand datum plannen. Het plan voor het plein is er en is al uitgewerkt met een
aannemer, hij kan volgende week met offerte komen. Doorgeven aan Maarten. Het
zou fijn zijn als het in de zomer rond komt, vóór de ALV van de Oudervereniging in
oktober/november
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Sfeer ONS

Geen bijzonderheden
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Rondvraag

Anja: kan er iets gedaan worden aan de kei bij duikelrek op schoolplein PAG? Moet
Evert naar kijken.
Maureen: dank voor terugkoppeling Kidslab, nu duidelijker.
Michiel wordt voorzitter, Ellen blijft secretaris.
Afscheid van Walter, Coen en Bert.
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Sluiting

