Notulen MR vergadering
12 juni 2017

Aanwezig: Bjorn Rekveld, Ellen Eektimmerman, Lindi Brinkhuis, Claudy Wichink, Harold Wibbelink,
Geertje Kleine Schaars
Afwezig: Monique Willemsen

N.a.v. de notulen MR 1 mei:
Geen opmerkingen

1. Mededelingen van / overleg met directie:
Personele aangelegenheden
Jurgen licht toe
Nascholing/kwaliteitszorg
De onderbouw gaat zich meer spitsen op het taalaanbod binnen spel.(De vraag is nog wel of
alleen het MT zal deelnemen aan scholing of tevens het onderbouwteam.
Op de bovenbouw blijft IPC en Snappet een belangrijk speerpunt.
IPC
De onderbouw werkt over het thema ‘Ridders en kastelen’, de bovenbouw over ‘Vliegtuigen’.
De bovenbouw gaat het Aviodrome in Lelystad bezoeken. Vraag van een ouder hierbij was:
Dat hij het een te grote afstand vond die ouders moeten afleggen met de auto. Waarom
wordt er geen bus ingezet?
Deze vraag is binnen de MR besproken.
Staking
Dinsdag 27 juni 2017 zal er een staking plaatsvinden op basisschool de Bolster. We
beginnen ‘s morgens niet om 8.30 uur, maar om 9.30 uur. Maarten laat morgen weten of er
meer scholen zijn die meedoen. Vraag vanuit school is of de MR hierin ook een rol kan
vervullen. MR leden willen meer weten over de precieze redenen hoe en waarom, maar zijn
bereid om mee te kijken wat er bij de leerkrachten leeft. Voorstel: Zou de MR aan willen
sluiten tijdens de een uur durende staking om in gesprek te gaan met de leerkrachten? Ja
zijn zijn bereid.
Formatie 2017 – 2018
Jurgen licht toe wat er al bekend is over de formatie. De vraag is nog of er 3 of 4
kleutergroepen gaan starten begin volgend schooljaar. Dit is nog zeer afhankelijk van de
aanmeldingen die nog komen gaan. Dit is lastig te voorspellen. De MR geeft als advies om
met 4 kleutergroepen te starten. Dit om de volgende redenen. Kleinere groepen geven meer
rust voor de kinderen en dit komt ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs. Wanneer je
met 3 kleutergroepen start geeft het de school meer vrijheid wanneer je toch meer
aanmeldingen krijgt dan verwacht.
Onderhoud gebouw
Wanneer het financieel akkoord is wordt in het najaar het gebouw aan de Kastanjelaan wit
geschilderd.
GGD
De GGD komt zitting nemen bij ons op school.
Volgende MR vergadering wel of niet?
Ja, we zijn aan een aantal dingen niet toegekomen, deze worden naar 3 juli doorgeschoven.
AD PPKE Leerteam
Samenstelling MR volgend schooljaar
Schoolgids 2017/2018

2. Wat moet er in de nieuwsbrief?
Geen punten
3. Punten vanuit de achterban?
Etentje met OR op 30 juni.
4. Mededelingen / rondvraag
Geen
5. Sluiting

Besluitenlijst
Vastgesteld Omschrijving
in
vergadering
20151007

20151007
20151007
20151007
20151110

20160118
20160118
20160118
20160310
20160510
20160510
20160510
20160510

20160606
20160916

20161128
20161128

Taakverdeling:
 voorzitter Harold Wibbelink
 verslaglegging (voorlopig) Mirjam Watermulder
 contactpersoon voor GMR-zaken Claudy Wichink
 vermeldingen in nieuwsbrief Lindi Brinkhuis
Jaarverslag MR 2014-2015 wordt vastgesteld
Jaarplan MR 2015-2016 wordt vastgesteld
MR stemt in met schoolplan 2015-2019
MR besluit dit schooljaar naast de reguliere MR-vergaderingen een aantal
vergaderingen met de OC van de Rode Bank te houden. Namens de MR zullen 2
ouders en 2 teamlid deelnemen. In de MROC zullen gezamenlijke onderwerpen
besproken worden. Besluitvorming blijft plaatsvinden in afzonderlijke OC en MR.
Evaluatie aan het einde van het schooljaar
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 bekendmaken

Actiepuntenlijst
Vastgesteld
Omschrijving
in
vergadering
20151110
Stichting TSO opheffen, met voorzitter TSO
en notaris
20160118

Wie

Wanneer

Jurgen

Loopt,
terugkoppelen bij
formele opheffing
9 januari 2017

Voorstel werkwijze met conceptnotulen
bespreken met OC
Nieuwe data ouderpanel 3x per jaar

Harold

Bespreeklijst protocollen opnemen in de
jaarplanning
Ouders benaderen ivm buitenschools
aanbod
Opstellen van een brief voor de GMR ivm
zorgelijke situatie bij PON agv WWZ
regeling
Groepsfoto MR leden op de app plaatsen

Harold

Ouderpanel
samenstelling
groepen voor
eind maart 2017
Voor 24 oktober

Jurgen

Januari 2017

Harold en Björn

Voor 2 december

allen

Verzoek om toelichting vanuit GMR over de
visienota/adviesrapport mbt samenwerking,
uitnodigen Jacqueline.
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

Ellen

Voor 20 januari
2017
Februari 2017

Jurgen

Februari 2017

Jurgen

?

20170320

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

Harold

20170501

Notulen nakijken afgelopen schooljaar en
op de site plaatsen. Er staan
conceptnotulen op, deze moeten verwijderd
worden. Van het MROC moet eraf.

Lindi

20170501

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

Geertje

20160916

20160916
20160916
20161031

20161128
20161128

20170109

20170501

Jurgen

Jurgen

