Notulen MR
Datum
Locatie
Tijdstip
Aanwezig
Afwezig
Notulist

:
:
:
:
:
:

15-09-2015
teamkamer
19.30 – 21.30 uur
Hester, Christel v L, Mariska, Eric
Mariska

01 Opening
Als nieuwe voorzitter van de MR opent Hester de vergadering.
02 Mededelingen GMR/MR/OR/team
- Renate Groenveld is gestopt als ons contactpersoon van de GMR. Het is
nog niet bekend wie de nieuwe contactpersoon wordt.
- Berry Tomas heeft een reactie gegeven op onze vraag richting de GMR.
Het antwoord is terug te vinden in de bijlagen van de agenda van deze
vergadering.
03 Notulen
Hester vraagt zich af of we de notulen van de teamvergaderingen echt op de
agenda moeten laten staan. Ervan uitgaande dat dingen goed besproken zijn in
het team. Christel v L en Mariska zullen belangrijke punten uit de
teamvergaderingen mededelen of overleggen in de MR. Heeft iets tijd nodig om
te bespreken dan zullen zij Hester dit laten weten, zodat er tijd in de MR
vergadering gemaakt kan worden.
Hester heeft het voornemen om de agenda 2 weken voor de MR vergadering
klaar te hebben en te versturen. Wil je iets op de agenda geplaatst hebben, hou
hier dan even rekening mee.
De vergadering van 3 november wordt verplaatst naar 12 november i.v.m. een
studieavond van Christel v L.
04 Filter computernetwerk
Het filter is inmiddels geplaatst. VLL en Basispoort lopen regelmatig vast, maar
op dit moment is nog niet duidelijk of dit te maken heeft met het filter of dat er
een andere oorzaak is.
05 Schooljaarplan 2015-2016
De opzet van het schooljaarplan lijkt vrij algemeen en toepasbaar voor meerdere
scholen vindt de OMR. De PMR zegt wel basisschool Edith Stein hierin te
herkennen en vindt het schooljaarplan wel passend.
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Er wordt ingegaan op hoe coöperatief leren dan vorm gaat krijgen en de
verschillende gesprekken uit de jaarcyclus worden uitgelegd.
06 Activiteiten komend schooljaar
Het takenboek van het team is verkleind i.v.m. de uren voor leerkrachten. Er is
met het gehele team kritisch gekeken naar wat er nog wel in staat en wat er
uitgehaald is. Er is als team nagedacht over de invulling, de leerkrachten zijn
hierbij betrokken geweest en hebben ook het gevoel hier in meegedacht te
mogen hebben en dat er naar hun wensen geluisterd is. De vraag is of er
voldoende ouders zijn die taken mee op willen pakken, ook gezien het grote
aantal werkende ouders.
Wij als MR willen de ervaringen van de nieuwe cao en het verkleinen van het
takenboek mee volgen. Hoe voelt het team het nu, hoe zijn de ervaringen?
Bereikt het wat het beoogt?
07 Jaarverslag MR
Er staan een aantal foutjes in het jaarverslag:
- Hester Cnossen zit tot 2017 in de MR
- Werkwijze 2014-2015
- Toekomst 2015-2017
Aandachtspunten die nog toegevoegd moeten worden voor 2015-2016 zijn:
- Terugkoppeling vragen aan het VO over de afgenomen toets Engels en of
de terugkoppeling/resultaten hiervan nu eerder zijn geweest.
- De aankomende clustering van bs Edith Stein met een andere school. Hoe
ziet de toekomst eruit en wat betekent dit voor de grootte van de MR?
08 Actieregister
Christel v L zal het actieregister aanpassen
09 Speelleertuin
Vanmiddag is de laatste mail binnen gekomen over de speelleertuin. Deze geeft
de allerlaatste informatie weer.
10 Rondvraag
Eric zal het nieuws van de MR gaan verzorgen. Hij zal zijn stukjes voorleggen
aan de andere leden van de MR en dan zal het geplaatst worden op de site.
Wat nu al op de site kan:
- verkleining van de MR
- De speerpunten van de MR voor komend schooljaar
Het lijkt ons een goed idee om op de nieuwssite iets te zetten over het wegvallen
van de creamiddag. Dit gezien de vragen vanuit de ouders n.a.v. de mail waar
hulpouders gevraagd worden.
11 Tekst website aanpassen en foto
De foto wordt gemaakt op 12 november.
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12 Sluiting
Om 20.55 uur sluit Hester de vergadering.
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