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14 november 2019
19.00u-21.30u
Anderlechtlaan 1
PMR: Hennie, Suzanne, Tineke, Thijmen
OMR: Amira, Daniëlle, Fatma, Roger
Marion en Memik
Fatma Ergul
Marion Dercksen
Suzanne

Aanwezig directielid:

Bas van der Geest

1.

Vooroverleg

2.
3.

Opening en vaststelling van de agenda
Vaststelling notulen
-

Over de jaaragenda nummer 10: Het is misschien te stellig om te zeggen
dat er geen leerlingen van buiten de wijk op school zitten. Er zitten
bijvoorbeeld wel broertjes en zusjes op school die buiten de wijk wonen.
Actielijst en besluitenlijst doornemen

4.

5.

6.

Actielijst:
- Er is een reminder gestuurd naar de leerkrachten om ouders eraan
te herinneren de privacyvoorkeuren in te vullen.
- Schoolpleinen: Er moet wat gebeuren met beide schoolpleinen.
- De schooltandarts komt 2 december op school en dan zal er een
afspraak gepland worden door de directie en MR om te spreken
met de tandarts.
Themaochtenden OR worden aangekondigd, worden nog niet druk
bezocht, maar trekken wel zeer geïnteresseerde ouders.
Post
-Er is de vorige keer geen post meegenomen.
-Roger neemt post mee voor de volgende keer.
ORbegroting
-De OR heeft niets ingebracht.
-De MR keurt het goed dat vanuit de giften 25 euro per klas wordt
besteed aan een klassencadeau.
Rekencoördinator
-We hebben de taakomschrijving van de rekencoördinator doorgelezen.
Er wordt nog gekeken naar hoeveel uren Kjell hiervoor zal krijgen.

Waarschijnlijk zal dit een dag per maand zijn. Voor het nieuwe schooljaar
zal een nieuwe rekenmethode worden gekozen. Kjell zal een opleiding
krijgen tot rekenspecialist. De MR stemt in met het profiel van
rekencoördinator.
7.

Leerlingtelling
Het leerlingoverzicht hebben we niet kunnen lezen. Dit punt verschuift naar de
volgende vergadering. Wel kan Bas hierover vertellen dat er volgend jaar
negentien groepen zijn. We starten volgend jaar met vier kleuterklassen. Er zijn
namelijk minder aanmeldingen voor het volgende schooljaar. Er zal dus 1 fte
minder mogen worden ingevuld.

8.

Speerpunten
Leerteam OGO: Dit leerteam heeft dit jaar een onderzoekende rol. Wat is
OGO, wat doen wij nu aan OGO en welke elementen van OGO willen we
behouden of toevoegen gezien onze veranderde leerlingpopulatie?
Leerteam Rekenen: Dit leerteam heeft dit schooljaar de taak een nieuwe
rekenmethode uit te kiezen.
Leerteam Didactisch handelen: Dit leerteam functioneert als een
werkgroep/ontwikkelgroep en houdt zich bezig met differentiatie,
collegiale klassenconsultatie, het instructiemodel van de Mijlpaal en
coöperatieve werkvormen.
De volgende vergaderingen zal Suzanne steeds iets vertellen over één
leerteam.
Eindafrekening
-We komen er gunstiger uit met de nieuwe gewichtenregeling. Vroeger
werd er gekeken naar het opleidingsniveau van beide ouders en
tegenwoordig alleen naar het opleidingsniveau van moeder. We krijgen
nu meer geld.
-De inkomsten zijn hoger. De salarissen zijn omhoog gegaan.
-We hebben meer uitgegeven aan digiborden, waardoor de afschrijvingen
hoger zijn.
-Wellicht wordt het aantal ‘potjes geld’ minder waardoor er niet steeds
gekeken hoeft te worden uit welk potje iets mag worden betaald.
-De eindafrekening is kortom positief! Een deel zou wellicht naar het
schoolplein kunnen, maar er moet ook rekening gehouden worden met
andere betalingen. Het kan dus voorlopig nog niet worden uitgegeven aan
het vernieuwen van de schoolpleinen. Wellicht is het een idee om bij de
sponsorloop voor het schoolplein het bedrag te laten verdubbelen door
de directie tot een maximum bedrag.
Veiligheid
-Eén keer per jaar wordt er door de school gelopen om te kijken naar de
veiligheid van het gebouw. Ook is er elk jaar een enquête voor de
leerkrachten. Uit het rapport hierover komt niets zorgwekkends. Wel zijn
de plafondplaten vervangen en dicht gemaakt.
-Worden de afzuigkappen schoongemaakt? Dit wordt aan de
schoonmaker gevraagd. Wellicht moet dit door een apart
schoonmaakbedrijf worden gedaan aangezien het werken boven
ooghoogte betreft.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

Reglement MR
-Elke twee jaar moet het reglement opnieuw worden bekeken. Ons
reglement staat op 2016. Moeten we het reglement nu goedkeuren en op
2019 zetten? We veranderen de datum naar november 2019. We moeten
het reglement in 2021 weer op de agenda zetten.
-Binnen het reglement is iets veranderd. Wet versterking bestuurskracht
2017. Memik weet hier meer over en kan dit de volgende keer toelichten.
We verplaatsen dit punt naar januari. Dan kunnen we er mee instemmen.
-In het reglement zou moeten staan dat je zitting neemt in de MR voor
minimaal twee jaar. Nu staat het er anders. In het reglement staat het er
nu alsof leden in principe na twee jaar aftreden. Wanneer er nieuwe
aanmeldingen zijn, moeten leden (die langer dan twee jaar in de MR
zitten) meedoen met de verkiezingen.
-Hennie en Tineke stoppen aan het einde van het schooljaar met de MR.
Verslag GMR
-Het is een verslag van een vergadering in april terwijl er ook al een
vergadering is geweest in juni.
-Punt 4.3: Er is door het bestuursteam nog niet besproken wat de
verhoudingen (qua aantallen) moeten zijn tussen de functies L10, L11 en
L12. De functie L12 is voor excellente leerkrachten binnen het speciaal
onderwijs.
-Aan onze contactpersoon van de GMR moet gevraagd worden de
notulen van de vergaderingen steeds toe te sturen of hun documenten op
de website up to date te houden.
Praatpaaltje
-Er zal door Tineke en Daniëlle iets worden geschreven over de drie
speerpunten/leerteams.
Personeel informatief
Rondvraag
Sluiting vergadering

