Medezeggenschapsraad Tafelronde
Aanwezig
Afwezig
Datum
Waar

Ingrid, Janneke, Marieke, Agnes, Marie-Louise, Manon, Marga en Hans
23-05-2017
Tafelronde locatie Koning Karelpad 19.30-21.30

Gezien de agendapunten toelating en vakanties en studiedagen komt Marga op verzoek van Hans het overleg versterken.

Datum

Actiepunt uit notulen d.d. vorige vergadering

t.z.t

30-03-2017

Huishoudelijk reglement aanpassen als MZR KPOA veranderd.
Notulen 30-03-2017 aanpassen en op de website plaatsen
Beleid advies navragen? Voorlopig advies geven in groep 7  jaaragenda juni/sep
Hans schrijft in het Ridderspoor over de gesprekken met ouders tijdens oudergesprekken
PMR gaat andere scholen bevragen over het traject andere schooltijden
Onderzoek PMR presenteren over andere schooltijden op 12-06-2016
Dan agenderen.
MR bord realiseren Jorislocatie en KK

23-05-2017
23-05-2017

Manon mailt Miranda welke collega’s mee willen kijken bij een vragenlijst
MR bord

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

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

12-06-2017

Manon gaat collega van de Kinderhof mailen met of ze het tijd schrijf onderzoek willen hebben?

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

1

Wie
Manon
Manon
Hans
Manon
PMR
Manon &
Louise
Manon
Marie Lousie &
Manon
Marie-Louise
Manon
Marie-Louise
Hans
Manon
Manon
Manon
Manon

2

12-06-2017

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.

Manon

23-05-2017
12-06-2017

Notulen agenderen met directie
Punten uit de stichting agenderen

Manon
Hans

Agendapunt

Wie

Opening
MR
Mededelingen
Vorige vergadering
GMR

Manon

Communicatie

Manon, Agnes, MarieLouise

Gesprek met Hans bespreken

Jaarplan MR

Manon

Jaarplan MR 2017-2018 bespreken

Allen
Manon
MarieLouise

Toelichting

Actiepunten bespreken
Notulen bespreken

bijl

x

Notulen

MR bord compleet maken.
KPOA inside. Bijzonder dat collega’s ook in elkaars dossier kunnen kijken. Wachten op toelichting van het CvB.
Alle scholen gaan de komende 2 jaar over op 5
gelijken dagen model.
Conform notulen GMR.
Adviesrecht en instemmingsrecht in de agenda
beschrijven.
Vragen die we over beleid stellen vanuit ouders, die willen we heel graag willen delen in
het Ridderspoor.
Ouders kunnen lezen dat de punten die ze
aandragen hebben, ook besproken worden.

x

SEO erbij zetten
5 gelijken dagen belangrijk
Procesbeschrijving andere schooltijden 
agenderen aug/sep

3

MR + directie
Notulen
Verkiezingen

Manon
Manon

Communicatie

Manon

5 gelijke dagen model

Manon

Informatie delen.

Levelwerk

Hans/Agnes

Kun je ons meenemen in het traject?

Bespreken en vaststellen
Stukje ridderspoor delen.
Tijdspad bespreken.

x
x

Notulen 30-03 is vastgesteld.
Manon past het stukje taalkundig aan en stuurt
het naar Marga, zodat ze het in het ridderspoor
kan plaatsen.

Conceptstuk maken, waarop we allemaal kunnen reageren. Twee weken voordat het Ridderspoor uitkomt, mailt Marieke een informatiestuk
naar alle leden van de MR en Hans.
De school heeft een leerwerkteam in het leven
geroepen waar collega’s zich in kunnen zetten
voor dit onderwerp. Scholen die een goed model hebben worden aangeschreven.
Hans geeft aan dat er verschillende modellen
zijn die hij voor kan leggen aan collega’s en ouders.
Tijdspad: aug/sep 2017 t/m feb 2018.
Jaarplan volgend jaar: lezen, SEO, 5 gelijken
dagen.
Spraakverwarring tussen 5 gelijkendagen model/continurooster.
Voor het komende schooljaar komt een duidelijk stappenplan over hoe de kinderen gesignaleerd worden en welke leerlingen in aanmerking komen voor levelwerk.
Begeleiding aan leerkrachten geven om te kijken naar het compacten naar de leerstof.

4

Nascholing

Hans

Instemming PMR
Voor nascholing en ontwikkeling van LA naar
LB is beleid en een werkwijze opgesteld. De
uitgangspunten zoals eerder met de MR besproken zijn hierin meegenomen.

1x

Toelating leerlingen

Marga

Advies MR
Voor de toelating van leerlingen is een compleet nieuwe werkwijze opgesteld, die congruent is met de KPOA werkwijze. Voor alle
soorten instroom zijn formulieren ontwikkeld.

5x

Vakantierooster
2017-2018

Marga

Advies MR
In bijlage het vakantierooster met de studiedagen. De school heeft gekozen voor 2/3
studiedagen en 5 losse studiemomenten
voor het team waardoor een meivakantie van
2 weken geprogrammeerd kan worden.

1x

Mogelijk is er extra begeleiding(buiten de klas)
nodig voor levelwerk als het gaat om groep 3
en 4.
Ouders betrekken bij levelwerk gebeurt d.m.v.
oudergesprekken. De rol van de ouders moet
meegenomen worden in het plan.
Mogelijk een
Toevoeging Tafelronde: initiatief aan het begin.
Als school willen we dat de opleidingen zo gericht mogelijk zijn op de speerpunten van de
school.
Terugbetalingsregeling is het KPOA scholingsovereenkomst beschreven.
PMR heeft Ingestemd met de nascholing.
Dit stuk is geschreven om een leidraad te schijven over het aannamebeleid. Het is naar de
ouders toe geschreven.
Proces: welke criteria moet je voldoen. Wettelijk en het voedingsgebied voor de Jorislocatie.
Welke gegevens hebben we als school nodig
om tot een goede aanname te komen als het
gaat om passend onderwijs.
Dit beleidsstuk komt op de website, zodat ouders weten hoe het aannamebeleid verloopt.
Fijn dat continurooster ingevoerd is na/op de
feestdagen.
Studiedagen zijn gepland na vrije weekenden.
De scholingsbegeleiders moeten nog akkoord
geven op de studiedagen, daarom staan ze
hier nog niet genoemd.
We hebben dit proces als volgt besproken:
deze studiemomenten hebben we nodig voor
de schoolontwikkeling en we hebben rekening

gehouden met de wensen van het team en ouders. Er zijn nu twee weken meivakantie gepland en de definitieve studiedagen zijn in de
jaarplanning te vinden. Deze is op dit moment
in de maak.
Reflectie
Sluiting

Datum

Actiepunt

Wie

12-06-2017
12-06-2017
12-06-2017
12-06-2017

MR bord
SEO op de jaarkalender plaatsen
Jaarkalender aanpassen
Procesbeschrijving schrijven m.b.t. 5 gelijken dagen jaarplanning 1e MR vergadering
agenderen
Afscheid diner agenderen
Polsen collega’s MR
Verkiezing (O)MR lid naar Marga mailen
Marieke maakt een stukje voor de ouders
Levelwerk agenderen voor eind 2018

Marie louise & Manon
Manon
Manon
Manon

12-06-2017
12-06-2017
12-06-2017
12-06-2017

5

Manon
Manon
Manon
Marieke
Manon

