Notulen MR vergadering 1 februari 2018 OJBD het Maasveld

1. Opening
Aanwezig: Marian, Joyce, Daniella, Suzanne, Patrick, Joost, Marlène en Carin.\
Helen vanuit de OR.
2. Huishoudelijke mededelingen
- Nancy heeft zich teruggetrokken als MR lid. Er wordt voor een bedankje gezorgd. Bij de
komende verkiezingen voor oudergeleding worden er twee nieuwe leden geworven.
- Het verkiezingstijdpad om de 2 vacatures in te vullen met ingang van het nieuwe
schooljaar, start nu in februari. Ouders worden via ISY uitgenodigd. Het voorstellen van
kandidaten wordt eventueel meegenomen in het stemformulier. Hiermee wordt het zich
kandidaat stellen mogelijk laagdrempeliger. De MR blijft middels verkiezingen de
achterban (ouders) uitnodigen om oudergeleding in de MR te kiezen.

3. Mededelingen
a. MR ouders/leerkrachten
De ouderavond van 15 januari is goed bezocht. Ook de VIP dagen (very important
peuters) zijn in goede aarde gevallen; er kwam goede feedback, er werd een
professioneel verhaal verteld, rondleidingen door leerlingen van groep 8 verliepen goed
en ook het filmpje (een dag bij de kleuters) werd goed ontvangen. Dit heeft geresulteerd
in 38 aanmeldingen tot nu toe. Merkbaar is ook dat leerlingen vanuit een breder
voedingsgebied worden aangemeld.
De studiedag BAS en PR heeft ertoe geleid dat de afgelopen themaweek is geevalueerd
en er een opzet is gemaakt voor het thematisch werken in schooljaar 2018-2019. Als PR
actie is tijdens de kerstborrel een viltjesactie geweest om ideeen vanuit ouders te
vergaren. Hiermee is het ook de bedoeling dat ouderbetrokkenheid wordt vergroot en
deze uit te zetten in een tijdlijn.
Post: info MR (tijdschrift) en scholing MR (ter kennisgeving)
Taak van Marian (secretaris Marian) komt vacant.
b. Directie en team:
-vervangersprotocol wordt in het MT herijkt
- vervanging van Marijke (groep lieveheersbeestjes) wordt ingevuld door Laura Janssen
op donderdag en vrijdag. Zij is al werkzaam op het Maasveld. De rapporten voor deze
groep verschuiven een tweetal weken. Herstel van Marijke verloopt langzaam.
- In d egroep van Rob (groep 5A) is er sprake van extra zorg. Er is een onderwijsassistente
toegevoegd aan de groep ter ondersteuning en samen met de IB’er is een plan opgesteld
over de begeeiding van deze groep. Er zijn gesprekken gevoerd met ouders. Op sociaal
emotioneel proces moeten er zaken worden aangepakt. Hier zijn Rob en Marianne mee
aan de slag. Ouders die zich mogelijk met vragen hierover bij MR leden melden worden
verzocht dit bij de leerkracht, intern begeleider of directie te doen.

- Voedingsbeleid: het conceptplan kan verder worden uitgewerkt. Ingang mogelijk vanaf
de meivakantie.
c. GMR
Met betrekking tot uitkeren salaris op de stakingsdag is nog geen nieuws te vermelden.
Ruben informeert naar het standpunt van het bestuur in de GMR.
d. OR
Geen mededelingen.

4. Overlegmodel
Er is een vraag gekomen vanuit de GMR met betrekking tot het evalueren van het gekozen
overlegmodel dat elke drie jaar zou moeten gebeuren. Het MT zal dit oppakken om in het
team te bespreken. De ervaringen van teamleden die nu genoemd worden zijn dat vaak de
normjaartaak voor de vakantie nog niet berekend is.

5. Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan behelst o.a. dat er vanuit het team preventiemedewerkers aanwezig zijn
op school die meekijken op het gebied van ARBO, sociale en fysieke veiligheid en privacy. Er
zit overlap met BHV.
Het is lastig om vanuit het team mensen hierbij te betrekken; het staat ver van de dagelijkse
praktijk en kerntaak van leerkrachten en het vraagt ook weer tijdsinvestering in de vorm van
een cursus.

6. Begroting
Komt op de vergadering van 13 maart terug. De begroting is bovenschools nog niet rond.

7. Verkiezingen
Zie punt 2

8. Agendapunten volgende vergadering (13 maart)
- Verkiezingen
- Begroting
- Analyse toetsen en studiedag
- Vakantierooster
- Notulant: Daniella

Carin Seelen

