Notulen MR-vergadering
18 december 2017
DATUM
:
AANVANG :

18 december 2017
20:00 uur

Aanwezig:
 Harold Wibbelink (ouder geleding, voorzitter)
 Bjorn Rekveld (ouder geleding)
 Geertje Kleine Schaars (ouder geleding)
 Claudy Wichink (teamgeleding)
 Ellen Eektimmerman (teamgeleding, vervangt Monique Willemsen)
Afwezig:
 Monique Willemsen (teamgeleding, i.v.m. ziekte)
 Lindi Brinkhuis (teamgeleding)
 Jurgen Bruggeman (directeur)

1. Verslag vergadering 13 november 2017





Besluitenlijst wordt doorgenomen
Actiepunten worden besproken en bijgewerkt.
Er heeft zich nog geen notulist aangemeld. Er wordt aangegeven dat een notulist zeer
wenselijk is om de aandacht bij de onderwerpen te houden. Voorlopig wordt er
afgesproken het notuleren te rouleren. Deze keer is het de beurt aan Geertje.
Naar aanleiding van de opmerkingen rondom ICT van de vorige MR, wordt besloten
om ICT als vast punt op de agenda te zetten en wordt er een ICT plan geadviseerd
aan de directie.

2. Mededelingen van / overleg met directie:
i. Personele aangelegenheden
Jurgen heeft via de mail aangegeven dat er nog twee collega’s in een reintegratietraject zitten. Één van de teamleden is weer volledig hersteld.

ii.

iii.
iv.
v.

Mijnplein heeft de invalpool onlangs aangevuld met enkele nieuwe poolers.
De poolers die aangenomen waren aan het begin van het schooljaar, waren
allemaal al ingezet. Dit betekent niets anders dan dat de eigen gecreëerde
invalpool met De Rode Bank mensen gehalveerd wordt. Twee mensen maken
de overstap naar Mijnplein, wat logisch is aan het eind van het schooljaar. Dit
heeft als gevolg dat de Bolster de inval intern moeilijker kunnen oplossen.
ICT problemen
Er zijn vanuit directie een aantal afspraken gepland in december om het
vanuit meerdere kanten te bekijken en een keuze te maken.
Nascholing/kwaliteitszorg
Geen bijzonderheden, loopt
Begroting
De begroting voor 2018 is goedgekeurd
IPC
Geen bijzonderheden, loopt naar tevredenheid en is in doorontwikkeling

3. Onderwerpen
i. Evaluatie kennismakingsgesprekken 2017
Juist goed en de opmerking in de brief van de oudervereniging is ook
goed uitgesproken. Dit is juist de bedoeling.
ii. Evaluatie Ouderpanel/werkgroepen. (Ruben)
iii. Buitenschools aanbod schooljaar 2017-2018?
iv. Wordt verder opgepakt.
v. I




Evaluatie kennismakingsgesprekken 2017:
Naar aanleiding van de ingezonden brief met punten vanuit de evaluatie, hebben
Ellen Eektimmerman en Jurgen Bruggeman een gesprek gevoerd met de
oudervereniging over de inhoud van deze brief. Er is wederzijds begrip en we hebben
hem samen positief opgepakt. Conclusie: Op maandagavond 15 januari staat er een
ouderpanel gepland. Uitnodiging gaat weg op maandag 18 december. De ouderpanel
gaat over ‘ouderbetrokkenheid’.
1. Hoe kan de oudervereniging toch een jaarvergadering houden,
waaraan zou dat gekoppeld kunnen worden?
2. Wat mag de school verwachten aan betrokkenheid van ouders bij
groep en bij activiteiten en wederzijds wat mogen ouders van school
verwachten.
3. Zijn er good practices van andere scholen om de ouderbetrokkenheid
te verhogen?
Voor een groter bereik en dus grotere opkomst, wordt door de MR geadviseerd op
een groter aantal uitnodigingen, gezien de geringe respons en dus een (te) lage
opkomst.
Update Ouderpanel/werkgroepen:
Vorming Groepen
Ruben geeft een presentatie aan de MR vanuit werkgroep Vorming Groepen.
- Uitgangspunt is da talenten van zowel kids en professionals meer ingezet
gaan worden
- Talenten van leerkrachten veel breder inzetbaar in plaats van eigen groep
- IPC voor iedere middag, zodat kinderen enthousiast worden om iets te
gaan doen
- Eventeel IPC uit te breiden naar de ochtend
- Eigenaarschap bij leerlingen zelf
- Meer inzetten op persoonlijke doelen door de leerkracht. Passend bij het
proces van de leerling
- Onderbouw is vooral voorwaardescheppend voor de overstap naar IPC in
de bovenbouw
- Met deze visie op IPC wordt Werving & Selectie steeds belangrijker; past
de nieuwe collega binnen de visie van de Bolster?
Muziek/cultuur
Wordt ingezet op vergroten van kennis en vaardigheden van de leerkracht
Rapportage
Loopt nu vast op de rapporten. Wens is een digitaal portfolio, maar er is nog geen
aanbieder waarbij alle vragen passen in een zelfde systeem. Enerzijds Parnassys,
anderzijds Snappet.





De andere werkgroepen zijn on-hold gezet gezien de tijdsinvestering.
Buitenschools aanbod 2017/2018: Dit aanbod staat momenteel nog niet vast behalve
het leerorkest. Jürgen pakt dit op met Mirjam.
Invulling van de groepen aan de Esstraat schooljaar 2018/2019:
Er zijn volop gesprekken gaande rondom de invulling. Directie neemt MR op de
vergadering van 22 januari as mee in de afwegingen. Naast de activiteiten van de
stuurgroep is er ook input gekomen vanuit externe deskundigen.

4. Wat moet er in de nieuwsbrief
 Geen meldingen voor de nieuwsbrief
5. Rondvraag

Vergaderplanning
Volgende vergaderingen op: 22 januari, 5 maart, 16 april, 28 mei en 9 juli.

Besluitenlijst
Vastgesteld in
vergadering
20160118
20160118
20160118
20160310
20160510
20160510
20160510
20160510

20160606
20160916

20161128
20161128

Actiepuntenlijst

Omschrijving

MR-notulen worden in het vervolg al in conceptvorm naar de OC-leden gestuurd.
De conceptnotulen worden binnen 2 weken na een vergadering opgesteld
De MR besluit geen advies te geven over de begroting 2016
MR stelt vacature voor oudergeleding
De MR adviseert het vakantierooster voor het schooljaar 2016-2017 te hanteren
zoals met directie besproken in de MR-vergaderingen van 20 april en 10 mei 2016.
Een lid uit de oudergeleding (Bjorn) neemt plaats in de sollicitatiecommissie voor de
nieuw aan te stellen IB-er
De MR geeft een positief advies over het voorstel om in het schooljaar 2016-2017
met 14 groepen te gaan werken.
De teamgeleding van de MR stemt in met het opheffen van de functie adjunctdirecteur per 1 augustus 2016, onder voorwaarde dat het advies van de voltallige
MR word opgevolgd.
Benoeming Geertje Kleine Schaars tot nieuw MR-lid
Taakverdeling
Voorzitter Harold Wibbelink
Contactpersoon voor GMR Claudy Wichink/Ellen
Contactpersonen voor MROC Bjorn Rekveld en Geertje Kleine Schaars
Verslaglegging Ellen Eektimmerman
Vermeldingen in nieuwsbrief Lindi Brinkhuis en Jurgen Bruggeman
Ouders ontvangen informatie over het verloop van de tweedaagse
In de nieuwsbrief: vertrouwenspersoon van KC de Bolster bekend maken

Vastgesteld in
vergadering
20160916
20160916
20161128
20170109

Omschrijving

Wie

Wanneer

Nieuwe data ouderpanel 3x per jaar
Ouders benaderen ivm buitenschools aanbod
Groepsfoto MR leden op de app plaatsen
De betekenis van Linked-Inn voor onze organisatie. De
werkgroep ICT buigt zich hierover. Deze vraag bij de
kartrekker neerleggen
Bolsterapp ziekmeldingen ook voor DRB

Jurgen
Jurgen
allen
Jurgen

Sept. 2017
September 2017
September 2017
Februari 2017

Jurgen

Sept 2017

20170320

Navraag Jacqueline over de brief PON, die
doorgestuurd is vanuit MR

Harold

Nov 2017

20170501
20170501

Vacature notulist GMR op app/ site/ facebook
Bolsterapp kinderziektes eruit halen

Jurgen
Jurgen

Nieuwsbrief juli
Sept 2017

?

Sept 2017
Sept. 2017
Sept. 2017

Jurgen
Jurgen

Voor eind 2017
Per direct

Jurgen
Harold
Jurgen

Per direct
30 oktober
Ter info

Jurgen

30 oktober

Jurgen
MR
Jurgen

30 oktober
30 oktober
30 oktober

Jurgen

30 oktober

Ellen

30 oktober

Harold

30 oktober

20170918
20170918

20170918
20170918
20170918

20170918

20170918
20170918
20170918
20170918
20170918
20170918

Vervoer naar uitjes
Leerplein AD PPKE studenten, wie is verantwoordelijk
Ruben uitnodigen om presentatie te geven vormgeving
groepen.
Opheffing TSO moet eind 2017 afgerond zijn.
Het benaderen van ouden voor buitenschools aanbod
op laten pakken door student ADPPKE in overleg met
Mirjam.
Bolsterapp verbeteren, ook ziekmelding DRB door Ans.
Nieuwe brief maken vanuit MR ivm PON.
Ouderpanel plannen (november onderwerp ?????,
februari onderwerp ICT, mei onderwerp rapportage)
door werkgroepen.
Mogelijk een student benaderen om het vraagstuk
“social media en wat betekent dit voor een school” te
onderzoeken. Dit in overleg met werkgroep ICT.
Zoeken naar notulist eventueel Gerda vragen.
Kennismakingsgesprekken evalueren.
Ruben uitnodigen om presentatie te geven ivm
werkgroep vormgeving groepen.
Update over invulling gebouw 2018/2019 ivm
ruimtegebrek
MR informeren over hoe vaak de nieuwsbrief gelezen
wordt.
Schoolplein Esstraat op de agenda voor de volgende
vergadering.

