Medezeggenschapsraad BS De Griffioen
Schoolstraat 45
4841 XC Prinsenbeek
tel
076-5412948
e-mail
kbsdegriffioen_mr@inos.nl

MR-notulen donderdag 1 juni 2016
Notulist: Mariëtte
Iedereen is aanwezig.
onderwerp
Opening

Inhoud
Vaststellen agenda.
Bij punt 10 extra onderwerpen:. Rapportage, veiligheid, het openzetten van ParnasSys
voor ouders wat betreft leerlingresultaten.
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Mededelingen, post,
leesmap

Heeft iedereen een uitnodiging gehad voor de GMR om te stemmen?
De leesmap is bij Karin Bon.
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Notulen van 23-032016

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld
De notulen zijn goed leesbaar.
Verzoek om de notulen eerder vast te stellen, zodat deze sneller op de website komen.
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Agenda-onderwerpen

Doornemen van de agenda en eventueel vragen formuleren m.b.t onderwerpen die door
Gerald worden toegelicht. (vanaf punt 5)
Geen extra vragen m.b.t onderwerpen.
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Samenwerking
Griffioen / Kober /
Belle Fleur

De voorzitter van het College van Bestuur is gaan praten met Kober. Half april is er een
mail richting Kober en Belle Fleur gegaan om samen te werken. Het CvB is in overleg
gegaan met Belle Fleur.
Over de plannen met Kober is nog niets concreet. Het CvB gaat graag een breed gesprek
aan met de betrokkenen van BS De Griffioen. Dit gaat plaats vinden voor 1 juli 2016.
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Personeelsformatieplan 2016-2017

Gerald heeft voorbespreking gehad met personeelsgeleding. Dit gesprek is prettig
verlopen. De adviezen vanuit het personeel worden door Gerald meegenomen. Afspraak:
Taakurenbeleid duidelijker in beeld brengen,
“Ondersteboven” volgend jaar in de MR bespreken. Jaar 2016-2017.
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Schoolgids

Er is niet veel aangepast in de schoolgids. Alleen het stukje Grenzeloos leren.
De urentabel wil Gerald nog met het team bespreken. Er is ruimte en vrijheid voor de
leerkracht om in de urentabel te schuiven en aan te passen, bijvoorbeeld door
projectmatig komend jaar aan de slag te gaan.
Nog wat inhoudelijke vragen.
Informatievoorziening aan gescheiden ouders graag wat helderder opnemen in de
schoolgids.
Klachtenregeling: eerst de leerkracht als aanspreekpunt, dan de coördinator: daar wordt
specifiek naar gekeken.
De schoolkalender iets te algemeen dit mag iets specifieker.
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TSO

Gerald is tevreden. Er komen weinig klachten. Er is meer toezicht.
Iemand van de TSO heeft de vraag gesteld hoe we omgaan met de telefoons tijdens
pauze. Dit graag teambreed bespreken en samen goede afspraken hierover maken.
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Taakbeleid/inzetbaar
heidsmodel

Zie punt 6
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Eerste rondvraag

Werkgroep rapportage (team). Er is een enquête gehouden onder leerkrachten met de
vraag hoe er gerapporteerd moet worden aan ouders. Uitslag van die enquête: alles bij
het oude laten; aanvullend wel aan het eind van het schooljaar facultatieve
oudergesprekken op voorstel van leerkracht en/of ouders.
Dit is voorgelegd aan de oudergeleding MR.
Men is tevreden over de kennismaking met de leerkracht/ten begin schooljaar. Ouders
zien graag de ouderavond wat betreft resultaten iets eerder. Prettig als het drie rapporten
zijn. Eerste rapport eenvoudig. Een toevoeging aan wat we nu hebben. Men sluit aan bij
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-

eind schooljaar facultatief ouders spreken. Oudergesprek graag naar aanleiding van
entreetoets groep 7
Protocol veiligheid in de volgende vergadering.
Een vraag wanneer komen de leerlingresultaten voor ouders in ParnasSys?
Daar komt Gerald op terug.
Kleine wijziging rooster heeft te maken met studiewerkdagen.
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Herhaling
agendapunten
5 t/m 9

Geen opmerkingen.
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Verkiezingen MR

Update:
- verkiezingen: nieuwe MR-leden ouders Colette en Ludy Buijsse.
- Bij de ouders is er een reservelijst met daarop Marieke Kavelaars.
- Personeel uitslag MR-verkiezing: gekozen door personeel zijn Petra Roelen, Evelien
Naber en Ellen Bosch.
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Ouderraad

Verslag
Aandachtpunt veiligheid speelt ook bij de OR
OR heeft een spaarpotje. Er is besloten om speelmateriaal aan te schaffen.
Men is in discussie om ouderbijdrage te verlagen,
In oktober algemene ouderavond OR.

14

GMR

Verslag:
GMR verkiezingen.
College van bestuur is bezig met strategisch beleidsplan. Eind van het jaar een plan voor
vier jaar.
De CAO PO is vastgesteld. Inos gaat bekijken hoe omgegaan zal worden met de “Wet
Werk en Zekerheid” en de mogelijkheden die de nieuwe CAO biedt.
Veiligheid en privacy wordt opnieuw onder de aandacht gebracht bij de GMR.
I.C.T.- verhaal. Inos is bezig met Grenzeloos leren. In de toekomst gaan de kinderen
steeds meer in de Cloud werken. Er is gekozen voor Chroombooks.
Je kunt altijd als MR lid altijd een GMR-vergadering bijwonen.
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Tweede rondvraag

Hoe wordt de informatie vanuit de GMR nu gedeeld met de MR nu Dick ons gaat verlaten.
7 juli laatste vergadering dit jaar. De nieuwe leden zijn welkom, zowel ouders als
leerkrachten.
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Sluiting

Actielijst/ besluitenlijst opstellen

