Medezeggenschapsraad Tafelronde
Aanwezig
Afwezig
Datum
Waar

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

Datum

Actiepunt uit notulen d.d. vorige vergadering

24-11-2016
t.z.t
24-11-2016
24-11-2016
24-11-2016
24-11-2016

Agendapunt
Opening
MR
Mededelingen

24 november 2016
Tafelronde locatie Koning Karelpad 19.30-21.30

Wie

Jaarverslag 2015-2016
Huishoudelijk regelement aanpassen als MZR KPOA veranderd.
Monique vragen alle MR leden eraf halen
Manon notulen op de website 06-09-2016
Hans plaatst stuk MR in het ridderspoor
Vast agendapunt: communicatie naar ouders

Wie
Manon
19.30

Toelichting
Voorstellen Marie-Louise
VOO cursus 1-12-2016
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Manon

Manon
Manon
Hans
Manon

bijl Notulen
MR statuut kopiëren & mailen
Huishoudelijk regelement mailen naar MarieLouise
Impuls gelden van het samenwerkingsverband
moeten als losse post op de begroting staan.
MR moet hierop letten.

Tip IB

Notulen vaststellen
Brief MR Kinderhof

Agnes

X

Notulen vastgesteld.
Niet alleen kijken naar de opslagfactor.
Maar ook naar de inhoud.
Ook graag de brief toevoegen van Marie-Louise.

Jaarverslag

Agnes

MR + directie
Notulen vaststellen

20.15

Actiepunten
(Beleids-) vragen
vanaf het schoolplein

Manon
Marieke

Akkoord met het jaarverslag van schooljaar
2015-2016

Notulen 12-10-2016 vaststellen.

Sociaal emotionele methode hangt af van uitkomst met passerel. Levensbeschouwing gaat
Hans voor de volgende keer uitzoeken.
Bij deze koppelt Hans dit los.
Wij moeten als school eerst een goede visie/missie hebben, voordat we een keuze maken voor
een sociaal emotionele methode.
Volgend jaar zal een beslissing genomen worden over een werkwijze rondom sociaal emotioneel.
Rondom levensbeschouwelijk onderwijs maakt
de school langzaam stappen als het gaat om de
achterliggende gedachten bij vieringen.

Sinterklaas viering; welke communicatie komt
hierover naar ouders.

Hans vertelt dat wij als school hebben besloten
dat we het sinterklaasjournaal volgen.
Overwegend zwarte pieten op beide locaties.
Een enkele roetveeg piet.
Maar dit is niet volgens het sinterklaasjournaal.
Hans gaat twee gekleurde pieten regelen.

Wat is het beleid?

Jaarverslag
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Agnes

X

Hans vragen  waarom we niet op schoolniveau overlegd hebben wat er onder de opslagfactor valt.
Ingrid heeft voor Agnes aanpassingen gedaan.
Agnes zal het jaarverslag aanpassen.
 continurooster voor vakanties zijn niet wenselijk voor ouders.

Hans vragen om aan het eind van jaar rond te
hebben hoe het team denkt over de andere
schooltijden. We denken dat we de planning niet

gaan halen als we dat aan het eind van dit
schooljaar niet weten.
Invalbeleid
School is wat betreft invallers gebonden aan
PIO(Invalpool). Op stichtingsniveau is er een
analyse gemaakt. Een vaste vervangingspool
wordt uitgebreid van 10 naar 15 personen.
Daarmee wordt 70% van de invalaanvragen bedekt. Het vermoeden is dat dit samen met de
PIO(invalpool) dekkend moet zijn.
Wanneer dit niet werkt, zullen de groepen verdeeld worden.
Op het schoolplein worden hier zorgen over geuit. Hans koppelt terug naar ouders dat de stichting reageert op het feit dat de invalpool slinkt.
Hans heeft naar aanleiding van de oproep onder
ouders 1 reactie gehad.

Overplaatsingsbeleid De Tafelronde

Hans

Instemming PMR
Het vorige overplaatsingsbeleid is geactualiseerd voor het komende schooljaar. De insteek
is vergelijkbaar met de vorige versie.

X

Probeer het stuk van passerel uit de schoolgids
over te nemen.
Punt 3: als/dan, is dit een taalfout?
Het overplaatsingsbeleid wordt gemaakt voor het
huidige schooljaar.
Belangrijkste uitgangspunt is dat de groepsformatie die we inzetten, ten dienste moet staan
aan zoveel mogelijk kinderen.
 Marie-Louise bedenkt een alternatieve
zin.
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Jaarplan 2016-2017

Hans

Ter informatie
Het jaarplan 2016-2017 is als bijlage bijgevoegd. Het jaarplan is na de vakantie afgerond
om de erveringen van de nieuwe IB-ers mee te
kunnen nemen.

X

PMR stemt in met het overplaatsingsbeleid.
Misschien aangeven dat dit gebaseerd is op het
schoolondernemingsplan.
Dit jaarplan is een werkdocument voor de MR en
de teamleden.
We hebben als school aandachtspunten. We
gaan veel punten schrappen en focus aanbrengen op deze gebieden.
We missen een uitleg van een proces.
Waar staan we nu, wat gaan we doen en waar
willen wij eind volgend jaar staan.
Hans geeft aan dat dit document niet veranderd
wordt. De stichting heeft aangegeven dat ze blij
zijn dat er focus aangebracht wordt in de school.
Teamleden realiseren zich goed waar we staan
en dat we stappen gaan zetten.

Foto maken
Andere schooltijden

Foto maken van de volledige MR

Communicatie naar
ouders

Wat communiceren we naar ouders over deze
MR vergadering?

PMR heeft aangeboden om dit schooljaar onderzoek te doen naar de ervaringen van andere
scholen rondom andere schooltijden.
Ons leidend principe zal zijn: past dit model binnen de CAO?
Marie-Louise gaat uitzoeken wat wij als MR juridisch mogen delen met ouders. Het agenda punt
zal terug komen.
21 juni komt dit punt terug op de vergadering.

Sluiting

Datum
4

Actiepunt

Wie

Wat mag je communiceren met de achterban?
Notulen mee sturen met bijlagen
Jaarplanning opzoeken van punten
Kinderhof mailen met brief Marie-Louise
PMR gaat andere scholen bevragen over het traject andere schooltijden
Agnes past het jaarverslag aan
Jaarverslag agenderen
Begroting & jaarverslag 2014-2015 doorsturen naar Marie-Louise
Notulen 12-10-2016 op website plaatsen
Martijn mailen vacature GMR
Huishoudelijk regelement aanpassen
In jaarplanning vergadering 1 Sinterklaas onder de aandacht brengen.
Marie-Louise zoekt contact op met Carmen over de mogelijke taalfout.
Alternatieve zin bedenken voor Belangrijkste uitgangspunt is dat de groepsformatie die we inzetten,
ten dienste moet staan aan zoveel mogelijk kinderen.
Onderzoek PMR presenteren over andere schooltijden op 21-06-2016.
Dan agenderen.
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Marie - Louise
Manon
Manon
Manon
Agnes
Manon
Manon
Manon
Manon
Hans
Marie-Louise
Marie-Louise
PMR

