Aan:
Jolien van Eerd, Karel van de Ven, Petra Brouwer, Sanne Veenstra, Christel van de Donk,
Najia Maqdache, Irene van Middelaar
Najia Maqdache afwezig met kennisgeving
Christel van de Donk niet aanwezig
Datum:
Woensdag 27 september, 19:30 uur

NOTULEN

MR
•

(aanvang 19:30 uur)
Opening
Door Irene, Christel van de Donk heeft aangegeven te willen stoppen als MR lid. Er
zal vervanging voor haar gezocht gaan worden.

•

Notulen vorige vergadering
Geen bijzonderheden

•

Mededelingen:
o Terugkoppeling klankbordgroep (25 september)
Het eerst besproken thema is de verkeersveiligheid, in de gemeente is een
werkgroep met het thema verkeersveiligheid daarin worden de zorgen rondom de
verkeersveiligheid (parkeerprobleem) aangekaart zodat het nogmaals onder de
aandacht komt. De klankbordgroep heeft enkele tips geopperd.
Het volgende thema is de overlast van hangjongeren in de buurt. Volgens
buurtbewoners is er ook overlast op het schoolplein. Wat kan school hier in
betekenen?
In maart is de volgende klankbordgroep gepland.

MR + directie (19:40 uur)
• Mededelingen directie
Geen verdere toevoegingen
•

Terugkoppeling audit Trumakkers
3 oktober a.s. wordt het rapport in de teamvergadering met het team gedeeld.

De afgesproken ontwikkelpunten vanuit de teamvergadering worden gedeeld met de
MR, in een volgende vergadering kan dit nogmaals op de agenda gezet worden
(actie IM)
•

Voortgang / status leerlingenraad?
Dit onderwerp staat eveneens op de eerst volgende teamvergadering (3 okt.).
Het doel is om na de herfstvakantie verkiezingen uit te schrijven en dan de start te
maken. Er zullen 6 bijeenkomsten komen met o.a. vieringen, schoolinrichting en
schoolplein als gespreksonderwerp. Lobke en Sanne zullen de leerlingenraad gaan
begeleiden.

•

Communicatie en schoolimago
Op het gebied van communicatie is het goed om eens op andere scholen te
informeren naar communicatieplannen om ideeën/inspiratie op te doen. Daarnaast
zou het goed zijn om een communicatiedeskundige mee te laten kijken (wellicht een
ouder?)
De ouderportal is een middel wat we als school gaan gebruiken in de communicatie.
Ouders hebben dit positief ontvangen. Snel ‘vullen’ van dit communicatiemiddel is
essentieel om het levendig te houden.
Tip; betrek ook bovenschoolse partijen bij het verbeteren van het imago.
Tip; Bij de oudertevredenheidspeiling (die dit jaar afgenomen wordt) zou je mee
kunnen nemen hoe ouders de communicatie en het imago zien, of ze tips hebben, of
er behoefte is aan een klankbordwerkgroep o.i.d. enz.
Dit onderwerp blijft regelmatig terugkomen op de MR vergadering.

•

Groepsindeling lange termijn (brainstormen)
Zorg ervoor dat je blijft communiceren met ouders (met name groep 1-2) en probeer
scenario’s te schetsen die mogelijk in de toekomst zouden kunnen spelen.
Daarnaast is het goed om uitspraken te doen over de indeling groep 1-2. Blijft deze
formatie zo, wordt e.e.a. teruggedraaid wanneer de aantallen aantrekken enz.

•

Staking 5 oktober 2017
Er zijn geen reacties van ouders gekomen. De school is geheel gesloten, er is
niemand aanwezig.
Reminder naar ouders volgt deze week per mail.

•

Wat verder ter tafel komt
De MR statuten vanuit het bestuur zouden jaarlijks besproken moeten worden aldus
de jaarplanning. KV gaat dit navragen bij de clusterdirecteur.

•

Rondvraag
o Maandag 6 november is de volgende vergadering. Deze op verzoek van Najia
verplaatsen naar een andere dag i.v.m. andere afspraak.
Nieuwe datum wordt maandag 13 november (SV wijzigt deze datum in
de jaarplanning actie SV)
o Verkiezingen oudergeleding
Vanuit de statuten blijkt dat er bij een tussentijdse vacature gebruik
gemaakt mag worden van de kandidaten van de voorgaande
verkiezingen. Er wordt gekeken naar de vastgestelde uitslag van
vorige keer.
IM benadert de persoon die daarvoor als 1ste in aanmerking
komt. Als daaruit blijkt dat er geen interesse is zullen de
volgende kandidaten benadert worden. Mochten ze allemaal
geen interesse meer hebben dan zullen er nieuwe verkiezingen
worden uitgeschreven.

