Medezeggenschapsraad Tafelronde
Aanwezig
Afwezig
Datum
Waar

30-03-2017
Tafelronde locatie Koning Karelpad 19.30-21.30

Datum

Actiepunt uit notulen d.d. vorige vergadering

t.z.t

30-03-2017

Huishoudelijk reglement aanpassen als MZR KPOA veranderd.
Notulen 24-11-2016 aanpassen en op de website plaatsen
MR reglement bekijken
KPOA site verzuimbeleid verzamelen. Dit mailen als bijlage.
Volgende vergadering agenderen.
Beleid advies navragen? Voorlopig advies geven in groep 7  jaaragenda juni/sep
Hans gaat contact opnemen met VOO scholen of ze hele groepen 8 ontvangen
Hans schrijft in het ridderspoor een stukje over de gesprekken met ouders tijdens oudergesprekken
Hans maakt een nascholingstraject voor de volgende MR vergadering
PMR gaat andere scholen bevragen over het traject andere schooltijden
Onderzoek PMR presenteren over andere schooltijden op 14-06-2016
Dan agenderen.
MR bord realiseren Jorislocatie en KK

Agendapunt

Wie

Opening
MR
Mededelingen

Manon

30-03-2017
30-03-2017
30-03-2017
30-03-2017
30-03-2017
30-03-2017
17-01-2016
14-06-2016

Vorige vergadering
Notulen vastleggen
1

Ingrid, Janneke, Marieke, Agnes, Marie-Louise, Manon, Hans

Toelichting

Wie

bijl

Allen

Manon

Manon
Marie-Louise
Manon
Manon
Hans
Hans
Hans
Manon
PMR
Manon &
Louise

Notulen
Wie zou er mee willen helpen met het bekijken
van de ARBO lijst. Agnes kijkt mee op de Joris
en Manon kijkt mee op KK.
 Manon mailt Miranda

To do lijst checken
Notulen 22-02-2017 vastleggen

x

Notulen vastgesteld.

GMR

Manon

Notulen bespreken

Aftreden MR leden

Allen

Zijn er MR leden die volgend jaar af willen treden?

MR reglement

MarieLouise

Zijn er nog bijzonderheden rondom het MR
reglement? Stemmen we hier mee in?

x

x

De begroting is besproken. Hierbij is wonderlijk
dat er zo’n grote solvabiliteit is.
Herindeling van de scholen is aan bod gekomen en volgende bijeenkomst worden de taakuren geagendeerd.
Ingrid treedt volgend jaar af. Ook Agnes zal aftreden.
Wij maken een oproep voor een nieuw PMR lid
en OMR lid.
Artikel 21 nog naar kijken op schoolniveau.
Klokkenluiders, instemmingsbevoegdheid.
Bestuursniveau of schoolniveau?
Artikel 30. MR kent geen themaraad. Daar zijn
wij het mee eens.
Huishoudelijk regelement:
Artikel 35. Wijze waarop we verkiezingen organiseren.
Nog toevoegen: rooster van aftreden.

Vrijdagmiddag

2

Marieke

Vrijdagmiddag besteding.

Spelletjesmiddag georganiseerd en de hulp
van ouders is nodig. Wordt dit de standaard
vrijdagmiddag besteden? Dit geldt voor de
kleuterbouw op de Joris.

MR + directie
Communicatie

Er gaat gecommuniceerd worden over de rots
& water training op de jorislocatie.
Wordt de rots & water training als een pilot gezien? We zien dit als interventie voor deze
groepen. Er komt externe hulp om dit traject te
begeleiden.

5 gelijke dagen
model

Manon

Sociaal emotionele
ontwikkeling

Manon

Informatie delen. Manon heeft een mail naar
verschillende scholen van de KPOA gestuurd. Hier is nog geen reactie op.
Kunnen we het huidige beleid ontvangen.
Dan kunnen we dit inzien en eventueel initiatiefstuk hiervoor schrijven.

Hans wordt gemist in de BB op het Koning Karelpad.
Hans gaat achter de communicatie aan over
de onderwijskundige invulling van de vrijdagmiddag.
Er zijn nog geen reacties van andere scholen.

Het protocol wordt aangepast, maar het blijft
een stuk dat je erbij pakt wanneer het mis gegaan is.
SEO moet volgend jaar meegenomen worden
in het schoolontwikkelingstraject. Dit is een belangrijk punt. We hebben er nog geen beeld bij
hoe we hier in de toekomst mee om zullen
gaan. Het is belangrijk om eerst met de teamleden te praten over hoe zij denken dat we hier
mee om moeten gaan.
Wij zijn bang dat elke leerkracht het op
zijn/haar eigen manier gaat invullen.
Wij zouden als MR graag een langere termijnvisie willen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.
Het is belangrijk om eerst een missie en visie
te ontwikkelen.

3

4

Vakantierooster
2017-2018

Manon

VOO bezoek groep 8

Hans

Onderhoud plein
Koning Karelpad

Hans

Onderhoud plein locatie Koning Karelpad

Arbozaken en ziekteverzuim

Hans

Manon haalt het stuk van de KPOA website,
zodat de MR hier vragen over kan stellen aan
Hans.

Concept formatieplan voor 2017-2018

Manon

MR informeren over het verloop van het proces.

Hans, zou jij ons mee willen nemen in dit proces?

De ambitie is om in schooljaar 2017-2018 om
op zoek te gaan naar een manier om te gaan
met de sociaal emotionele ontwikkeling van
leerlingen.
We wachten op stukken van de stichting.
Dit punt is afgelopen maandag in de GMR besproken. Volgende vergadering wordt dit geagendeerd.
Atrium en trivium en het Corlaer college ontvangen groepen 8 om een rondleiding te geven. Het Farel geeft aan dat ze er niet aan willen beginnen, omdat ze het niet efficiënt vinden.
Het MT vindt dat dit teveel lestijd kost. Dus dit
gaan wij niet doen.
Hans heeft samen met Mike en een hovenier
gesproken over de verbetering van het plein
van het Koning Karelpad.
Het is te benadrukken dat we een eigen regie
model hebben. Vanuit MT proberen we dit te
omarmen. Je moet vanuit het MT een preventieve functie hebben. In het loopbaanbeleid zie
je het ook terug. Er wordt van de professional
steeds meer verwacht dat ze een eigen regie
nemen als het gaat om ziekte.
Wordt er weleens een medewerkers tevredenheid onderzoek gedaan?
Toevallig is er onlangs een werkdruk onderzoek gedaan. De uitkomst verbaast Hans niet.
Er is een taakgroep geformeerd die heeft meegedacht over de groepsverdeling van schooljaar 2017-2018. Er is inmiddels een voorstel
gedaan naar Hans.

GMR

Manon gaat overleggen met Nardy over eventuele communicatie over de groepsverdeling
van schooljaar 2017-2018.
Dhr. Janssen is GMR lid vanuit onze school.

Hans

Reflectie

Communicatie naar ouders

Marieke schrijft een stukje voor in het ridderspoor.

Sluiting

Datum

Actiepunt

Wie

23-05-2017
23-05-2017
23-05-2017
23-05-2017
23-05-2017
23-05-2017

Manon mailt Miranda welke collega’s mee willen kijken bij een vragenlijst
MR bord
Huishoudelijk regelement aanpassen
Rooster van aftreden mailen naar Marie-Louise
Instemming met huishoudelijk reglement mailen naar bestuur
Manon gaat navragen hoe het zit met de invulling van de vrijdagmiddag en zorgt voor
communicatie daarover.
Vakantierooster moet agenderen 23-05-2017
Oproep schrijven voor in de N&N voor een nieuwe PMR collega
Oproep schrijven voor in het ridderspoor voor een nieuwe OMR collega

Manon
Marie Lousie & Manon
Marie-Louise
Manon
Marie-Louise
Hans

Manon

23-05-2017
23-05-2017

Manon gaat collega van de Kinderhof mailen of ze het tijd schrijf onderzoek willen hebben?
Overleggen met Nardy en Hans wanneer we communiceren over de groepsverdeling van
schooljaar 2017-2018. Mogelijk ook communiceren over eventuele ouderavond voor een
grote groep 3.
Notulen agenderen met directie
Punten uit de stichting agenderen

23-05-3017

Huishoudelijk reglement agenderen

Manon

23-05-2017
23-05-2017
23-05-2017
23-05-2017
23-05-2017

5

Manon
Manon
Manon

Manon

Manon
Hans

