MR vergadering – 28-02-2017
__________________________________________________________________________________
MR leden

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

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) Update Jan Vos
Momenteel geen lopende zaken die aandacht vragen.
Punten die komende periode aan de MR voorgelegd zullen worden:
- vakantie-/studiedagen rooster 2017/2018
- inzet formatie
- ondersteuningsbehoefte per klas
- vervanging 2 leerkrachten i.v.m. pensioen; zal vermoedelijk ingevuld kunnen worden via de
mobiliteit/ stichting
- creëren werkplekken buiten de klaslokalen; grotere behoefte o.a. door passend onderwijs
(individuele begeleiding, levelwerk e.d.)
- meerjarenplan; o.a. vaststellen verloop van het aantal groepen
- HB-beleid (hoogbegaafdheid); wordt 8 april tijdens de studiedag besproken en daaropvolgend aan
de MR voorgelegd.
3) Luizenprotocol
In het nieuwe protocol wordt de nadruk meer op de hygiëne gelegd: hoofdcontrole met latex
handschoenen (in iedere klas voorhanden), welke bij aanwezigheid van neten/luizen vervangen
moeten worden alvorens het volgende kind te controleren.
Haalbaarheid en uitvoering worden over een half jaar besproken.
4) Beleid oudergesprekken
- 10-minuten en additionele oudergesprekken:
Beleid is m.n. opgesteld met het oog op de gezinnen met gescheiden ouders, die niet gezamenlijk
aanwezig kunnen zijn. Hoewel de school communicatie omtrent het kind zeer hoog in het vaandel
heeft, ligt de verantwoordelijkheid hieromtrent echter bij de ouders; de school/leerkracht plant 1
afspraak per kind (per gelegenheid/situatie) in.

- rapportgesprekken (met kinderen)

Afgelopen ronde zijn de kinderen van groep 4 t/m 8 met hun ouders uitgenodigd. In groep 3 is er een
pilot geweest met 5 kinderen/ouders per klas.
Evaluatie vindt tijdens de volgende bouwvergadering plaats; terugkoppeling MR in volgende
vergadering.

Deel 2 – MR intern
5) Update GMR
Ondanks voornemen van GMR het aantal stukken te beperken, is ook ditmaal een flink aantal
documenten doorgestuurd, welke door de korte termijn niet allemaal bekeken zijn.
In de volgende bespreking zullen in ieder geval de volgende/belangrijkste zaken aan de orde komen:
- medezeggenschapsstatuut
- privacyreglementen
- komst internationale school
6) Mailadres MR / stukken GMR
Zie punt 5; Benno zal de GMR-stukken bekijken en indien relevant volgende vergadering nogmaals
ter bespreking op de agenda zetten.
7) Ontwikkelingen ICT
I.v.m afwezigheid van René hebben Dafne/Corine evt. ontwikkelingen nog niet kunnen bespreken.
Petra (werkgroep ICT) heeft Dafne laten weten eind dit (school)jaar het concept beleidsplan ICT ter
goedkeuring voor te leggen aan de MR.
8) Rondvraag:
- Bijeenkomst m.b.t. het ontruimingsplan/vluchtroutes is nog niet gepland; Benno zal hier alsnog
voor zorgdragen.
- Minke heeft de samenvatting passend onderwijs verstrekt, met o.a. de planning voor 2016/2017.
Meest relevant is het adviesrecht van de MR m.b.t. de besteding van het zorgbudget.
10) Agendapunten volgende MR vergadering
- HB-beleid
- Terugkoppeling evaluatie rapportgesprekken
- Update/stukken GMR
- Ontruimingsplan/vluchtroutes
__________________________________________________________________________________
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
Stukken GMR bekijken

Minke

Notulen mailen naar team

Dafne

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

Corine

Informeren bij werkgroep ICT naar de ontwikkelingen

Volgende MR vergadering: dinsdag 18 april 2017 om 19.30 uur, locatie Kleine Houtweg
__________________________________________________________________________________
Goedgekeurd 2016/17:
Verhoging ouderbijdrage 2016-2017
Begroting Jan Vos 2016 - 2017
Schoolgids 2016-2017
Begroting OR 2016-2017
Aangepast luizenprotocol

