MR vergadering – 10- 01-2017
__________________________________________________________________________________
MR leden

Benno de Boer (voorzitter), Jasper Dijkstra, Corine Kooistra,
Dafne Sartorius en Marianne Habraken (notulist)
Afwezig: Minke Sluiter

Directie

Jan Vos van Marken (deel 1 aanwezig)

Locatie

Kleine Houtweg

Contact

MR@Dreefschool.nl

Deel 1 – met schooldirectie
1) Opening & vaststellen agenda
Benno opent de vergadering. De agenda wordt goedgekeurd.
2) Terugblik Sinterklaas en Kerst:
Evaluatie Sinterklaas:
Op beide locaties is het Sinterklaasfeest goed verlopen. De mix van pieten, de traditionele en
aangepaste pieten, is goed ontvangen door ouders en kinderen.
Evaluatie Kerst:
Viering in de klas is in alle groepen prima verlopen. Komende jaren moeten de hoeveelheden wat
betreft het eten in sommige groepen worden aangepast, er is in sommige klassen namelijk best veel
weggegooid.
Viering in de Grote Kerk:
Het lopen naar de kerk is goed gegaan. Alleen bij aankomst bij de kerk was er een opstopping
vanwege het laat opengaan van de deur. De koster wilde de deur niet te vroeg open hebben.
Het programma was goed en afwisselend en qua tijd precies goed. De zichtbaarheid op het podium
van de groepen kinderen die achterin zitten blijft lastig.
Sommige ouders waren tussen de kinderen gaan zitten. Dat is echter niet de bedoeling, daar moet de
volgende keer beter op gelet gaan worden.
Het geluid was opvallend goed en zorgde ervoor dat iedereen er meer bij betrokken was.
Met hulp van het ECL had Jan Vos geregeld dat zij de installatie en het geluid verzorgden, maar er
waren wel kosten aan verbonden.
Voor andere jaren wordt nog bekeken of we dit op dezelfde voet gaan voortzetten.
De hele Kerstviering moet nog in het team geëvalueerd worden.
3) Eerste ervaringen met schouder.com:
Het systeem had even opstarttijd nodig. Van alle ouders van de school moeten er nu nog slechts 14
zich aanmelden. Nu al is gebleken dat schouder.com bij calamiteiten een prima middel is om ouders
te berichten. Er wordt binnenkort intern besproken hoe we het systeem binnen het team gaan
gebruiken.

4) Update Jan Vos:
Het bestuur heeft met een nieuw schoonmaakbedrijf een contract afgesloten, er verandert echter
niets aan het huidige schoonmaakpersoneel.
In december waren er onder het personeel veel zieken en omdat dit ook op andere scholen het geval
was, werd het regelen van invallers een hele puzzel. Jan Vos gaf aan dat het nieuwe invalbeleid voor
veel problemen zorgt. Een invaller mag namelijk niet meer dan 6x per half jaar op één school
invallen, anders is de school verplicht hem/haar een contract aan te bieden.
Vanaf eind januari komt er voor 4 dagen per week een nieuwe leerkracht bij. Hij was directeur op
een van de Salomoscholen en om weer feeling en ervaring te krijgen met het vak , komt hij een dag
in groep 7 en een dag in groep 6 stage lopen. De overige twee dagen wordt hij ingezet om RT te
geven.
Het beleid "gesprek ouders" is gemaakt door Jan Vos, dit komt de volgende vergadering aan de orde.
Communicatie op school: De eerste bijeenkomst van klassenvertegenwoordigers zal op vrijdag 13
januari plaatsvinden.
Protocollen: Deze moeten binnenkort allemaal weer eens onder de loep genomen worden.

Deel 2 – MR intern
5) Update GMR:
Via de mail heeft de GMR de MR op de hoogte gesteld dat zij het contact zo goed en efficiënt
mogelijk willen laten zijn. Mede daarom heeft de GMR per MR een vast contactpersoon .
De hoeveelheid detailstukken die door de GMR naar de MR's werden doorgestuurd was enorm.
Er is nu voor gekozen dit in de toekomst te beperken, de samenvattende "oplegger documenten"
zijn in eerste instantie voldoende. Wanneer een MR meer informatie over een onderwerp wil,
kunnen bij de "eigen" GMR contactpersoon detailstukken verkregen worden.
6) Mailadres MR:
Deze wordt regelmatig door de voorzitter bekeken en evt. stukken worden doorgemaild.
Het postvak zit echter vaak vol met spam en weinig boeiende informatie.
7) Skoolpads:
In potentie zijn Skoolpads binnen de school een goed idee, ze zijn licht en zijn makkelijk hanteerbaar
voor de leerlingen, alleen die wij hebben zijn niet solide en van een matige kwaliteit en mede
hierdoor mankeert er vaak iets aan. Dit wordt meestal vlot opgelost door Marco of Dennis maar
geeft wel ongemak. Tevens is gebleken dat 30 tablets per gebouw te weinig is. Ook zijn er regelmatig
problemen met de verbinding en ervaren sommigen de schermpjes te klein.
De afschrijftermijn is 5 jaar waar er nu 2 jaar van zijn verstreken dus wellicht dat we voor die tijd ons
goed kunnen laten informeren over andere Skoolpads van een betere kwaliteit.
Dafne en Corine nemen contact op met Dennis en Rene die in de werkgroep ICT zitten, om te
informeren welke ontwikkelingen er binnen deze werkgroep zijn.

8) Rondvraag:
De ontruimingsplannen - Er zijn inmiddels door Jan Vos 2 plattegronden van de beide locaties
ingeleverd bij Benno.
Benno zorgt dat er binnenkort een bijeenkomst plaatsvindt met Jan Vos, Ellis, Chaim, Monique,
Marianne en Benno zelf om te overleggen hoe het vluchtplan eruit komt te zien. Het handigst is om
het vluchtplan te visualiseren zodat in één oogopslag zichtbaar is hoe de vluchtroutes lopen.
10) Agendapunten volgende MR vergadering
- Beleid gesprekken met ouders.
__________________________________________________________________________________
Actielijst
Benno

Jaarverslag 2015-2016 maken
Afspraak regelen met Jan Vos, Ellis, Monique, Chaim,
Marianne en Benno voor overleg uitvoering plan vluchtroutes
van beide locaties.

Minke

MR cursus
Samenvatting passend onderwijs mailen

Dafne

Notulen op website vermelden in weekbrief
Notulen mailen naar team
Informeren bij werkgroep ICT naar de ontwikkelingen

Corine

Informeren bij werkgroep ICT naar de ontwikkelingen

Jan Vos

Volgende MR vergadering: dinsdag 28 februari 2017 om 19.30 uur
__________________________________________________________________________________
Goedgekeurd 2016/17:
Verhoging ouderbijdrage 2016-2017
Begroting Jan Vos 2016 - 2017
Schoolgids 2016-2017
Begroting OR 2016-2017

