Notulen MR vergadering 4 juni 2012
Afwezig; Marco Ronken
Samen met Pepien;
1) Schoolgids & activiteiten  Week 24 verschijnt de schoolgids en de agenda,
waarin de activiteiten vermeld staan.
Deze stukken zijn op de vergadering niet aanwezig zodat de leden van de MR
hier geen op- of aanmerkingen kun geven. Afgesproken wordt dat Pepien
deze stukken naar de leden van de MR zal sturen zodra ze gereed zijn, maar
aangezien er geen vergadering meer gepland is, zal dit ter info zijn.
2) Formatie & groepsindeling  Met betrekking tot de formatie voor schooljaar
2012-2013 zullen er geen gedwongen overplaatsingen zijn.
In week 23 heeft Pepien met alle leerkrachten contact en zal in de
teamvergadering van 14 juni de groepsindeling en het formatieplan besproken
worden.
3) Materiële zaken, investeringen & de beleving van ouders  Voor 12-13
worden nog vluchtroute bordjes opgehangen oa leerkrachten kamer. Bij groep
4 staat een tafel waarbij het risico bestaat dat deze een obstakel kan zijn in de
vluchtroute of gedurende de dag als er met groepen gepasseerd moet
worden. @ Pepien.
Voor 2017 is de 7-sprong ingedeeld voor aanpassing/verbouwing. Pepien wil
graag een verandering aan het lage plafond in de hal, inbrengen.
Op korte termijn zou Pepien graag iets aan de kamer van de leerkrachten
willen veranderen. Zij stelt voor een oproep aan ouders te doen. Mark heeft
slechte ervaringen met al deze goedbedoelde hulp en adviseert een schilder
in te huren of een gedegen selectie te maken.
Ouders ervaren de persoonlijke begeleiding bij het inschrijven van hun kind als
erg prettig.
4) ICT plannen en voorzieningen 2012-2013  De workshops voor het
personeel, tbv het gebruik van de digiborden, zijn positief ontvangen en zullen
volgend jaar gecontinueerd worden. Zie jaarplan.
In 2012-2013 zal er schoolbreed een inventarisatie plaatsvinden aangaande
alle computer programma’s welke gebruikt worden tbv instructie. Mogelijk zijn
er overkoepelende of ongebruikte programma’s waarvoor onnodige licenties
betaald worden.
5) Website, communicatie & e-mail  Pepien voert overleg met de bouw
coördinatoren aangaande de lay out van het kleppertje. De website is vrij
donker en bijvoorbeeld het uploaden van foto’s duurt erg lang. Er wordt
gekeken naar andere mogelijkheden.
Het zou prettig zijn als het kleppertje meteen via de mail of als bijlage gelezen
kan worden en niet zoals nu, via de website. @ Pepien en bouwcoördinatoren
Het op tijd melden van activiteiten aan ouders blijft schoolbreed een
aandachtspunt.
In leerjaar 2012-2013 zal er weer een ouder tevredenheid enquête gehouden
worden.

6) Doelstelling MR volgend jaar (dit punt is zowel met als zonder Pepien
besproken)  Meer feedback vanuit leerkrachten @ Bernadette & Henny.
Er wordt gesproken over de samenwerking met de OR } Vanwege de vele
wijzigingen in de MR vergader data is er dit jaar geen zitting vanuit de OR in
de MR geweest. Het is ook de vraag of dit gedurende de hele vergadering
wenselijk is. De OR neemt niet deel aan beleidszaken maar kan wel een
adviserende rol naar de MR hebben. Trees en Mark geven aan dat de naam
OR verwarrend is. De OR is geen adviserend orgaan, maar heeft een
ondersteunende rol in rand activiteiten. @ Pepien  kijken naar benaming en
uitleg in schoolgids. @ hele MR kijken of en hoe we de samenwerking met de
OR gaan aanpakken.
Voor 2012-2013 evalueren of de autonomie van de 7-sprong vlgs de
gemaakte afspraken gewaarborgd wordt. Algemeen is evalueren van
gemaakte afspraken een item wat meer aan bod zou moeten komen.
Vanuit de leden wordt aangegeven dat de medezeggenschap te weinig tot
uiting komt. Alle stukken waarover gesproken wordt dienen vooraf bij de leden
bekend te zijn, zodat deze voorafgaande aan de vergadering, bekeken kunnen
worden.
7) Rondvraag  Pepien toont aan de MR het rooster voor volgend jaar.
Vanwege de tijdsdruk en het niet vooraf bekend zijn van deze planning kan er
maar globaal overheen gekeken worden. De extra vrije week zal vooraf aan
Pasen worden ingeroosterd, er komen 4 studiemiddagen 2x op dinsdag en 2x
op donderdag. Vanuit de MR wordt de geplande vrije vrijdag verschoven naar
het pinksterweekend.
Mark geeft aan volgend schooljaar geen zitting meer te hebben in de MR. @
Henny, vacature plaatsen voor nieuw MR lid.

