Notulen vergadering Medezeggenschapsraad, maandag 18 november 2019
Aanwezig
Leerkrachten:
Ouders:
Directie:

Amanda Tschin (voorzitter), Evelien Oldenhof
Astrid van den Arend (notulen), Vanessa Boender
Sylvain Bogerd , Linda de Wit

1. Opening
Geen bijzonderheden.

2. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda.

3. Vaststellen notulen en actiepunten vorige vergadering: 9 juli 2019
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Informatie en mededelingen van en vragen aan de schoolleiding
Vanuit de directie:
a. Schoolplan 2019-2023 en jaarplan 2019-2020
De directie vraagt of het schoolplan met de daarin verwerkte wijzigingen al door de MR kan
worden ondertekend. De MR geeft aan de bijlagen SOP en zorgplan niet ontvangen te hebben.
Deze zullen zo snel mogelijk per mail worden gestuurd. Als daar geen vragen, opmerkingen of
wijzigingen uit voortvloeien zal de MR het schoolplan ondertekenen.
Nog niet iedereen heeft het jaarplan goed kunnen doornemen. De vragen die er al wel zijn over
het jaarplan worden beantwoord en toegelicht.
b. Werkgroep oudergesprekken
Diverse teamleden hebben voorgesteld een werkgroep op te richten die zich zal gaan
bezighouden met het uitwerken van een structuur voor de oudergesprekken. Zij zullen
onderzoeken wat de wensen en mogelijkheden zijn en wat ervaringen zijn van scholen waar al op
een ander manier gewerkt wordt. De oudergeleding geeft aan dat er wat hen betreft geen
weerstand is tegen een andere gesprekscyclus, maar dat vooral het aanpassen van de
rapportcyclus aanleiding gaf tot discussie.
c.

Staking
De directie is benieuwd hoe de staking(en) en de landelijke commotie voorafgaand aan de recente
staking door de oudergeleding ervaren worden. Beide ouders in de MR geven hun mening en
ervaringen met de staking. Hoewel er verschil is in draagvlak, is er in wel begrip voor de stakingen
bij de oudergeleding.

d. Inspectiebezoek
De MR wordt geïnformeerd dat de school in maart 2020 door de inspectie bezocht zal worden.
e. Beleid TSO
Het beleidsplan van de TSO is geactualiseerd. Het is voor een groot deel een beschrijving van
hoe er gewerkt wordt op de TSO. De MR stemt hiermee in en heeft hier verder geen vragen of
opmerkingen over.
Linda kondigt aan dat de penningmeester van de TSO nog met een voorstel zal komen voor een

tariefsverhoging per 1 januari van € 1,50 naar € 1,75 per keer. Zij zal hem vragen dit voorstel te
onderbouwen. Dit voorstel zal dan indien mogelijk per mail afgehandeld worden.
f.

Bestuurlijke fusie
Sylvain geeft aan wat de stand van zaken is rondom de bestuurlijke fusie en vertelt dat er
binnenkort informatiebijeenkomsten zullen plaatsvinden voor ouders.

Vanuit de MR:
g. NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test)
De NSCCT is afgenomen in groep 5 t/m 8. De toetsen worden extern nagekeken.
Voor groep 6 en 8 kunnen de resultaten vergeleken gaan worden met de resultaten van vorig jaar
omdat die leerlingen toen ook al de NSCCT hebben gemaakt. Groep 8 heeft daarnaast ook de
NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) gedaan, dus die resultaten kunnen ook
naast elkaar gelegd worden.

5. Rondvraag
Astrid vraagt de volgende vergadering ’s avonds kan plaatsvinden. Afgesproken wordt tegen die tijd te
bekijken wat het beste uitkomt voor iedereen.

6. Mededelingen (ouders; leerkrachten)
Er zijn geen mededelingen.

7. Ingekomen post
Er is een nieuwe uitnodiging voor een GMR vergadering op 28 januari 2020. De agenda zal uiterlijk 1
week van te voren bekend gemaakt worden. We zullen even afwachten wat er op de agenda staat
voordat we ons aan- of afmelden.

8. Punten uit het activiteitenplan en overige vergaderpunten
a. Financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld.

9. Vaststelling prioriteiten volgende vergadering en/of afwijkingen van het
vergaderrooster.
De volgende vergadering is maandagmiddag 20 januari 2020.
Geplande onderwerpen:
-Jaarplan
-NSCCT
-Begroting 2020??

10. Sluiting

Actiepuntenlijst
Actiepunt

Verantwoordelijke

Versturen SOP en Zorgplan

Linda

Doornemen jaarplan

MR-leden

Toelichting vragen op TSO tarief

Linda

