Notulen MR vergadering 22 mei 2017
Aanwezig:
Gineke, Tineke, Harrie, Carola, Marc, Vincent, Harriëtte, Martijn & Barbara
Afwezig: Toine, Karin
Notulist:
Barbara
1. Opening
Om 19.30uur wordt de vergadering geopend door Carola.
2. Vaststellen notulen d.d. 12-04-2017
Notulen zijn verder goedgekeurd.
3. Mededelingen / ingekomen & uitgaande stukken
Ingekomen stukken - rouwkaart
Uitgaande stukken: Stemming per email i.v.m. Advies t.a.v onderzoek naar locatie voor
voornemen kindcentrum. De stemming unaniem positief.
Mededelingen:
a. Inventarisatie ziekteverzuim 2016 en arbozaken – Martijn: Deze getallen zijn nog niet
beschikbaar, zodra het binnen is zal het gedeeld worden.
b. Passend Onderwijs/SOP (School ondersteuningsprofiel) (voorheen - zorgplan): Er is een
wijzing geweest. Zorgplan is nu School ondersteuningsprofiel. Deze nieuwe procedure wordt
nu gemaakt, zodra het format bekend is, zal dit gedeeld worden. Het School
ondersteuningsplan wordt 1 maal per 4 jaar bekeken.
c. Concept formatieplan; Het formatieplan is door de GMR goedgekeurd. Onze school heeft
13,29fte, ingeschaald op 250 leerlingen. Verder is er extra formatie gevraagd voor de
Komeet verder te kunnen ontwikkelen. Hier is nog geen besluit over genomen. Hoe de
verdeling is over de groepen wordt pas later duidelijk.
d. Concept schoolgids (medio juli). Gaat naar de vergadering van 3 juli.
e. Concept informatieboekje (medio juli). Gaat naar de vergadering van 3 juli.
f. Zitting MR leden 2017-2018. Alleen Toine zal er uitgaan, zijn kind zit in groep 8 en verlaat
school. Marc en Martijn gaan een wervend stukje maken, ook voor een GMR lid.
g. Nieuwe vergaderdata 2017-2018. Martijn maakt een rooster aan de hand voor de planning
van het jaarrooster van school.
h. Enkele vragen van Toine (mail 6 april 2017)
1. Wat gaan ouders merken van de verzelfstandiging van het schoolbestuur eind 2017?
Bestuurlijk verandert het, hier zullen de ouders weinig van merken. Begin 2018 zal het
schoolbestuur zich bij alle MR-en voorstellen.
2. Zijn er al verkennende gesprekken met de andere scholen over samengaan? Nee, deze
gesprekken zijn er nog niet. Het onderzoek naar de locaties is in volle gang. De locaties
zijn een belangrijk onderdeel van fusie e.d.
3. Is het dan ook een idee om iets gezamenlijks te organiseren, voor leerlingen en
leerkrachten? Nu nog niet van toepassing.
4. Wat is de status van de RI&E/calamiteitenprotocol? School heeft 2 mappen met een
goed overzicht van verschillende item t.a.v. protocollen en RIE. De inspectie gaf De
inspectie heeft dit goed gekeurd. De mappen worden nog wel zorgvuldig na gelopen en
aangepast met de nieuwe geldende eisen, afronding van deze update doet Martijn. Bij
calamiteiten kan men terug vallen op Martijn, Diana en Janneke. De school gaat zorgen
voor meer BHV-ers (uitbreiding leerkrachten d.m.v. een BHV cursus/diploma).
5. Hoe scoort onze school op het gebied van 21st century skills en de digitale
geletterdheid? Niet bovenaan de agenda, zit nu verweven in Techniek & ICT onderwijs.
6. Wordt er ook gemeten/getoetst op deze vaardigheden? Nee.

4. Openstaande actiepunten
Nr.
1
2

3.
4.
5.
6.

Actiepunten
Actie
Wie onderneemt actie
Arboplan / RIE
Afgehandeld
Dialoog, ouders,MR, OC,
MR
schoolteam ergens in september als
er ook iets meer bekend is over de
huisvesting.
Nieuwsbrief ouders huisvesting,
Martijn/Marc
zodra er nieuws is.
Tekst lid voor GMR voor Digiduif
Marc /Martijn
Vergaderdata MR
Martijn

Status
17-01-2017/22-05-2017
05-04-2016
Medio september 2017
12-04-2017
12-04-2017
22-05-2017

5. GMR/OC
GMR: geen notulen
OC: geen notulen
6. Leerlingenraad
Geen
7. Uit MR Jaarrrooster
a. Inventarisatie ziekteverzuim 2016 en Arbozaken
b. Concept zorgplan
Beide punten komen op de agenda van 22-05-2017
# zie punt 3b. mededelingen
8. W.v.t.t.k.
a. Er zijn nu 151 aanmeldingen voor de avondvierdaagse. Er is een verandering van aanmelding en
betaling, dit kan nu ook digitaal. Dit wordt als prettig ervaren. Tevens is er een groepsapp per klas
gemaakt. Dit geeft korte communicatielijnen. Bijna zijn de hesjes ook rond. De OC verzorgd de
pauze. Jumbo Kelder zal ook een pauze sponsoren.
b. Score van Route 8 is ruim voldoende, t.o.v. normtabel. En dat met vele gewichtige kinderen. Een
hele mooie score.
c. Op school zijn 84 “nieuwe computers” gekomen. Deze komen van de Rijksuniversiteit Groningen.
Ze zijn net 5 jaar oud. Alle pc’s in alle klassen kunnen hiermee vervangen worden, er waren modellen
die waren al12 jaar oud.
9. Sluiting
Om 20.35 wordt de vergadering gesloten.
Eerst volgende vergadering: maandag 3 juli om 19.30uur en tevens laatste van dit schooljaar.

