Notulen
MR Willibrordusschool Zierikzee 2017
Datum:11-4-2018
Aanvang: 19.30 uur
Aanwezig: Paul,Jolanda, Ine, Niels, Daan, Willemijn
Inhoud
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Welkom, opening en mededelingen

Door wie

Status

Paul
allen

Willemijn is later. Joost is ziek.
Opvolging Paul en Ine.
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Mededelingen directie

Niels

Informerend

Notulen team 15-2-218
Paul
Daan: inschrijven TCOZ. Collega’s kunnen zich inschrijven in de B
poule en kunnen dan extra invallen.

Informerend

Laatste tijd zijn er veel collega ‘s ziek geweest, invallers zijn
moeilijk te vinden.
Hoofdluis in groep 3. Waarschijnlijk GGD laten komen voor de hele
school. Niels gaat ook overleggen met de luizenpluismoeders over
de aanpak.
Nieuw meubilair voor groep 3 t/m 8 na de zomervakantie. Groep 1
en 2 volgen later. Het oude meubilair wordt voor verkoop
aangeboden aan ouders, verder zal een deel gaan naar
collegascholen en anders goede doelen.
Er zijn gelden voor werkdrukverlaging binnen gekomen. Er is een
enquete uitgezet onder het personeel hoe we dit geld gaan
inzetten.
Vanuit Prisma hebben we complimenten gekregen over het traject
andere schooltijden.
Niels bekijkt nog voor programma’s voor naschooltijd. Bijvoorbeeld
science en een typcursus. Sparkles wordt geëvalueerd met Niels.
Er zijn 2 nieuwe smartboards gekomen in groep 6/7 en het
plusklaslokaal.
Inschrijvingen gaan goed, we groeien licht.
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Notulen team 27-2-218 is vervallen
Notulen team 8-3-2018 Jan Meeuwsen. Jan heeft uitleg gegeven
over de identiteit breed en smal. In het nieuwe schoolplan komt de
visie en de identiteit terug.
Notulen team 27-3-2018. 26 mei gaat de nieuwe regel in over de
AVG. Dit is bij het directeurenberaad aan de orde geweest.
Niels heeft met iedere leerkracht in gesprek gegaan over de
formatie. De formatie komt de volgende mr vergadering aan de
orde.
Niels geeft aan dat we nu nog boven de formatie draaien, volgend
schooljaar kan dit ook nog maar moet wel langzamerhand
teruggebracht worden.

Notulen team studiemiddag 28-3-2018
Niels: onderwerp hoe neem je een stukje initiatief, hoe kunnen we
gaan groeien in onze eigen ideeën, de ontwikkeling van het team.
Monique heeft het stukje Edi verder uitgediept.
Notulen 5-4-2018
Ouderbetrokkenheid gaan we mee aan de slag. Hoe gaan we om
met ouders binnen de school. Met ingang van het nieuwe
schooljaar en andere schooltijden gaan we ook weer bekijken hoe
we ouders binnen de school willen. Dit wordt binnen het team
besproken.
Niels: de gym en zwemtijden, 1 keer een buitenles op het plein en
1 keer een gymles in Laco. Dit om onderwijstijd te winnen. De
zwemles gaat voorlopig nog gewoon door.
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Notulen MR 31-1-2018
Geen opmerkingen.
GMR
Daan geeft aan dat de meeste mr ‘en voor de GMR vergaderen. Is
dit ook handig voor ons volgend schooljaar?
Fusie met SKOB De GMR groeit dan ook. Bij de volgende
vergadering van de GMR sluit de mr van SKOB aan.
AVG stond op de agenda, hoe moet de mr daar mee omgaan?
Werkdrukverlaging. Er worden gelden beschikbaar gesteld.
Bijvoorbeeld Snappet, Ict middelen inzetten en aanschaffen.
Binnen Prisma wordt gekeken hoe men de privacy, AVG, kan
beschermen, en hoe hier vorm aan gegeven moet worden. Dit is
een aandachtspunt.

Daan/Joost

informerend

allen

informerend
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Stukken Prisma
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Stand van zaken in groep 8
allen
De Iep wordt afgenomen volgende week. De groep wordt in tweeën
gedeeld zodat ze rustig kunnen werken. Niels stuurt nog een mail
naar ouders om het belang aan te geven dat het belangrijk is om
goed te scoren ook richting VO.
De cito resultaten van januari waren goed. Het begrijpendlezen is
nog een aandachtspunt, hier hebben een aantal kinderen
individuele begeleiding voor gekregen.
Paul vraagt naar het draaiboek voor het kamp. Dit is er nog niet.
Niels bespreekt dit met Joost. Paul geeft aan dat het belangrijk is in
verband met sponsering door ouders van activiteiten.
Sociale veiligheid
allen
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Niels: Vanuit de werkgroep hebben we de eerste presentatie gehad
van ‘de vreedzame school’. We kijken ook naar de prijs/kwaliteit
verhouding. We lopen op schema met de planning voor de
invoering.
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Procedure en enquête andere schooltijden
Prisma heeft positief gereageerd.

allen

Fijn dat er geen twijfel was over de uitslag. Op 4 april hebben Paul,
Willemijn en Daan de formulieren bekeken voor de tips en tops.
Zie document.
Niels: we nemen de tips en tops mee in het team. Niels wil daarna
een nieuwsbrief maken voor ouders waarin alles duidelijk
gecommuniceerd wordt.
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IKC

Daan

Daan is naar de presentatie geweest. Niels is in gesprek met Kibeo.
Niels geeft aan dat hij verantwoordelijkheid blijft voor het stukje
onderwijs. Hij gaat de opleiding IKC volgen. Niels is bezig met
Michaëla om een plan te schrijven, waarin voor de hoogste
kwaliteit gegaan wordt. Er wordt onderzocht of we wel IKC willen
worden.
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Daan

informerend

Concept nieuwsbrief MR is goedgekeurd en kan verstuurd worden. Daan

informerend

Document instemmingsrecht
Zie document.
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MR opvolging. 1 nieuw lid voor de oudergeleding en 1 nieuw lid
vanuit het personeel.
12 Rondvraag

Paul: Het sturen van notulen en stukken moeten volgens de AVG
normen gedeeld worden.
Niels: de vergaderstructuur wordt volgend schooljaar aangepast.
Volgende vergadering: 30 mei, 17.00 uur, aansluitend etentje.
Daan zou het voorzitterschap van Paul wel willen overnemen.

allen

