Notulen MR-vergadering 4-10-2018
Aanwezig: Lobke Angenent, Mark Timmermans, Wietske van der Zwaag, Tom van Zantwijk,
Cora van Roozendaal, Liesbeth Postma (MR-leden). Leidje Witte (directeur).
1.

Vaststellen agenda.

2.

Welkom Cora en Leidje.
Mark heet hen welkom.

3.

Kennismaking Leidje/MR.

4.

Ontwikkelingen komend schooljaar (Leidje)



Onderzoek naar mogelijkheden van inclusieve school, stand van zaken: er is een
gesprek geweest met Titia Blankstein (Stromenland) en er is voor de

komende 3 jaar geld gereserveerd voor de pilot. Het moet duidelijk
worden op welke manier het subsidiegeld zal worden gebruikt. Eventueel
wordt een externe coördinator aangesteld.
 IKC: School gaat op zoek naar partners kinderdagverblijf.
 Kion gaat meer dagen de peutergroep invullen (4 ochtenden) als het een
VVE peuterspeelzaal wordt.
In december komt er een stappenplan/tijdspad, dit punt opnieuw agenderen.



De bibliotheek op school is geopend, een mooie ontwikkeling.
‘Leren zichtbaar maken’ en ‘spelend leren’ zijn grote
schoolontwikkelingen, er is veel positieve energie in de school!

5.

Positie Liesbeth MR, standpunt directie en standpunt MR.
Standpunt directie (Leidje): Liesbeth maakt lid uit van de directie en kan derhalve geen
lid meer zijn van de MR.
Standpunt MR: De leden van de MR begrijpen dat de positie van de coördinator en het
lidmaatschap van de MR elkaar kunnen bijten. Het is belangrijk dat de taken en
verantwoordelijkheden van Liesbeth duidelijk op papier komen. Het is in ieders belang
dat de taken helder worden.

6.

Verkiezing voorzitter MR.
Mark Timmermans wordt herkozen als MR-lid en is opnieuw bereid voorzitter te
worden. Hij wordt unaniem herkozen tot voorzitter.
Wat opvalt is dat de MR-vergaderingen nauwelijks bezocht worden door andere ouders
of belangstellenden.

7.

Notulen vorige vergadering:
De vraag op pag. 1 moet alsnog aan Leidje gesteld worden. Volgende keer agenderen:
taakbeleid. Hier moet de PMR mee instemmen.
De notulen worden vastgesteld en kunnen naar de website.

8.

Bespreken Werkplan 2018-2019
Mark heeft de bestaande versie nog uitgebreid met punten die zijn blijven liggen:

ICT en visie mediawijsheid (Koen, 13 dec.) en werkwijze aansluiting en groep 1-2 en 3. ``
(Lobke, 13 dec. 2018). Koen uitnodigen voor 13 december.
De schoolzelfevaluatie zal worden toegelicht door de IB-er (Willemijn/ Liesbeth).
Belangrijk is dat de stukken die besproken worden op tijd worden aangeleverd door
de directie. Normjaartaak: alle scholen binnen SJS gaan in de toekomst uit van een
berekening van 0,2 per dag.
Het werkplan wordt vastgesteld.
9.

Vaststellen Jaarverslag MR 2017-2018
Het jaarverslag wordt vastgesteld. Mark stuurt ‘m naar Koen voor de website.

10.

Rondvraag en afsluiting
Tom:
Info over een opleiding: een MR-startbijeenkomst, 5 november in Nijmegen. (Vereniging
Openbaar Onderwijs). Er is eerder behoefte aan een verdiepingscursus of info over
veranderende werktijdfactoren. De PMR gaat op zoek naar cursusaanbod van de AOB.
De oudergeleding van de MR zou het een goed idee vinden als Leidje meer zichtbaar is in de
school en dat de ouders weten bij wie ze voor welke vraag moeten zijn.
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