Notulen
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Datum:
Notulist:
Voorzitter:
Afgemeld:

14-03-2017
Marian
Lars Idema
Marjan Hermkes en Joyce Hermans

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt
vastgesteld. Ruben Nabben sluit aan namens de GMR.
2. Rondvraag
Niemand maakt gebruikt van de rondvraag.
3. Notulen d.d 24-01-2017 incl. Actielijst
Worden goedgekeurd met dank aan Marjan.
MR verg.

Wat

wie

01-11-16

Overleg met Peter Adriaans over beleid
mediawijsheid en 21st century skills
(standpunt/visie Akkoord)
Uitleg over Bitrix

Marjan

14-03-2017
14-03-2017
14-03-2017

Regelement en verkiezingsregelement
MR aanpassen
Opzetten verkiezingen

status

Marjan
Marjan
Marian en Joost

4. Mededelingen
a) MR ouders/leerkrachten
- Er zijn geen mededelingen
b) Directie en team (info)
- Aanmeldingscijfers
Er zijn 21 aanmeldingen. Het Maasveld heeft te maken met een
leerlingenterugloop. Patrick gaat met een externe organisatie
verkennen welke mogelijkheden er zijn op het gebied van PRmarketing.
-

Begroting en investeringen
De begroting is goedgekeurd. Onder de streep is nog een klein
bedrag over. Dit geld wordt gebruikt voor de nascholing van Zippy’s
Vrienden.

-

Verkeersveiligheid
Dit wordt een agendapunt voor de teamvergadering van 13 april. Het
team neemt dan een besluit over het VEBO-keurmerk.

-

Evaluatie informatiebijeenkomst Cheetah’s en Duizendpoten
De informatiebijeenkomst is goed verlopen en er was een hoge
opkomst van ouders.

-

Expertgroepen
De expertgroepen zijn nog niet opgestart. Dit wordt teruggepakt in
het MT. Waarschijnlijk gaat dit pas volgend schooljaar starten.

-

WMS
Ruben gaat een document aanleveren waarin staat beschreven wat
het verschil is tussen de oude en de nieuwe wet. Dit punt komt terug
op een volgende vergadering.
Herstel Marijke
Het herstel van Marijke gaat langzaam vooruit. Door de behandelend
arts in ieder geval vastgesteld dat het om een verkramping gaat en
er geen wervels verschoven zijn. Met hulp van de fysiotherapeut
werkt zij aan haar herstel. Op advies van de bedrijfsarts zal ze vanaf
volgende week langzaam haar werkzaamheden gaan opbouwen.

c) GMR
Soms is het onduidelijk wat de GMR precies doet. De agenda’s en notulen
zijn niet actueel op de site van de GMR. Vanuit de MR is het moeilijk
agendapunten aan te dragen. Hierdoor blijven kansen liggen en dit vinden wij
als MR jammer. Ruben zal in de toekomst vaker aansluiten bij de MR
vergaderingen. Hij gaat ervoor zorgen dat de MR in de toekomst de agenda’s
en de notulen van de GMR gaat ontvangen.
d) OR (info); / notulen en agenda delen met de OR.
Vanuit de OR is er geen nieuws.
5. Mediawijsheid
Door Patrick, Doel: informeren
Dit is een breed onderwerp. Voor verschillende vaardigheden is al veel aandacht. De
vraag is wat we de kinderen graag willen meegeven en wat willen wij als school? Dit
wordt in het team opgepakt en vervolgens teruggekoppeld aan de MR.
6.

Nieuwe wet medezeggenschap
Ruben gaat een document aanleveren waarin staat beschreven wat het verschil is
tussen de oude en de nieuwe wet. Dit punt komt terug op een volgende vergadering.
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7. Werkgroepen MR
Door werkgroepen MR, Doel: Informeren stand van zaken
1. Visie op Jenaplan:
Door: Lars, Daniella, Joyce, Patrick
Doel: Info delen over de voortgang van de werkgroep
Voorstel datum bijeenkomst volgt.
2. Mediawijsheid/21stcenturyskills
Door: Marjan, Suzanne, Joost
Doel: Info delen over voortgang, wanneer/hoe verder? Goed bekijken hoe dit aan
te pakken. Ouders hierin betrekken. Meer prioriteit instellen, expertgroep hierbij
betrekken. Samen een plan van aanpak maken. Terugkoppeling overleg Peter
Adriaans.
De werkgroep heeft een QuickScan ingevuld. Dit is gebruikt als een startpunt. De
MR gaat hier verder mee aan de slag als het plan van aanpak duidelijk is.
3. Contact met de achterban
Door: Carin, Marielle Meevis (vanuit OR), Marian
Doel: Info delen over koffie-uurtjes volgend schooljaar en enquête
verkeersveiligheid; in het nieuwe schooljaar samen bekijken welke thema’s we in
het nieuwe schooljaar met de achterban kunnen oppakken. In notulen
terugkijken welke thema’s we hebben.
4. Gezonde school
Door: Carin, Marian
Doel: terugkoppeling overleg en hoe verder.
De werkgroep ‘contact met de achter’ en ‘gezonde school’ worden
samengevoegd. School moet eerst nadenken of ze het thema gezonde school wil
oppakken. Marian heeft dit teruggekoppeld met Patrick. Patrick gaat dit oppakken
met het MT en team.
8. Regelement en verkiezingsregelement MR
Reglement MR wordt volgende vergadering behandeld. Dit geldt ook voor het
verkiezingsdraaiboek. Marjan past de laatste wijzigen aan.
Lars stopt dit schooljaar als voorzitter en gaat de MR verlaten. Marjan stelt zich niet
meer herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Er komen dus twee vacatures voor
ouders. Joost en Marian gaan hiermee aan de slag. Patrick heeft toegezegd dat de
verweving van kandidaten via Isy kan.
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9. Agendapunten volgende vergadering afstemmen
a) Expertgroepen - hoe en wanneer verder?
b) 21e eeuwse vaardigheden, ervaringen Maasbree
c) PR-Marketing
d) WMS wijzigingen - zie document Ruben
e) Reglement en verkiezingsreglement - goedkeuring wijzigingen
f) Organisatie verkiezingen 2 ouderleden
g) Formatie (aantal FTEs)
h) WG: Gezonde school/contact achterban
i) WG: 21e eeuwse vaardigheden / stichting
j) WG: Jenaplan - 1e verg
k) Evaluatie ISY
l) Uitleg Bitrix
10. Bitrix
Bitrix wordt in de volgende behandeld
11.Afsluiting 22:00 uur
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