NOTULEN SR/MR 8 mei 2017
Aanwezig: Harry, Germa, Laurens, Karen, Linda, Carla Hoppenbrouwers (toehoorder),
Marc Jansen (toehoorder), Suzanne (later), Gepke (later)
Afwezig: Ronald (m.k.), John, Jasmijn (m.k.)
Datum: maandag 8 mei 2017
________________________________________________________________________________
AGENDA
1. Opening
a. Notulen 23 maart 2017. Na grammaticale aanpassingen worden deze door de voorzitter
goedgekeurd. Suzanne zal deze aanpassingen doorvoeren.
2. Onderwerpen te bespreken met bevoegd gezag:
a. Onderwerpen vanuit het Bevoegd Gezag:
- er is volgend jaar 0,5-0,7 wtf vacatureruimte. Deze vacatureruimte dient volgens een bepaalde
volgorde te worden gevuld: eerst afvloeiende collega’s van andere Veldvestscholen die een vast
contract hebben binnen de stichting, dan personeelsleden van Lambertus die uitbreiding willen,
daarna mensen van buitenaf via sollicitatieprocedure.
- formatie-wtf-formulier: gaat 15 juni naar voorzitter MR/SR
- conceptvisie: vóór 13 juni a.s. gaat de informatie hierover vanuit MT naar ouders voor op- en
aanmerkingen
b. Social media gebruik
(toelichting door Marc Jansen op zijn mail aan de voorzitter d.d. 18 april 2017).
‘Kan er vanuit de oudergeleding van de MR/SR geen voorlichting richting de kinderen én de
ouders komen op de gevolgen van social media-gebruik?’
Op school worden er geen mobieltjes gebruikt. Het gedrag op social media vindt plaats buiten
school om.
In eerste instantie ligt de primaire verantwoordelijkheid bij ouders. Begeleiding van ouders is
daarbij gewenst. Daarbij krijgen we te maken met de normen en waarden die binnen ieder gezin
gelden.
Bespreken van voorvallen beklijft niet.
In DVS zitten lessen die hierover gaan.
CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) heeft vorig jaar daar een presentatie over gegeven. Deze
mevrouw wederom benaderen voor nadere informatie over de effecten van social media. SR in
samenspraak met de OV een avond laten organiseren? Harry geeft contactgegevens van het CJG
door aan interimvoorzitter MR/SR. Interimvoorzitter zoekt contact met voorzitter OV (Miranda
Verbaant). Deze avond houden in september 2017 om alle ouders te betrekken, wellicht in
combinatie met de algemene informatieavond?

c. Status formatie
De nieuwe visie die het team aan het ontwikkelen is voor de komende schooljaren heeft ook
gevolgen voor de formatie. De indeling van de groepen ziet er voor komend schooljaar als volgt
uit: 1-2, 2-3, 4-5, 6, 7, 8. Er worden zogenaamde stamgroepen geformeerd, waarbij aparte
instructiemomenten structureel worden ingeroosterd. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 5
gaan gezamenlijk optrekken in het opstellen van roosters, in overleg met bevoegd gezag.
d. Begroting 2017-2018
Na 15 mei komt de conceptbegroting naar voorzitter MR/SR. Vragen kunnen dan aan Harry
worden gesteld.
e. Nieuwe website/app
Er is een voorstel voor de inrichting van de website gedaan richting het team vanuit Harry en
Véronique. Streven is nieuwe schooljaar 2017 in de lucht. Vanuit Veldvest ondersteuning van Bart
Brom. Need to know (vastgesteld vanuit Veldvest) en nice to know (eigenheid van de school).
Komt er een zogenaamde ‘teller’ op de diverse onderdelen van de website? Dit is wel een grote
wens van de school. Foto’s en dergelijke staan achter een code in de nieuwe website.
f. Leerresultaten
Deze worden bekeken via het digibord. Harry geeft uitleg op de leerresultaten van drie
opeenvolgende schooljaren voor de vakken AVI, DMT, begrijpend lezen, spelling, rekenen, taal en
rekenen voor kleuters.
g. Samenwerking De Disselboom en Lambertus en opvolging schooldirectie
Deze blijft behouden en wordt geïntensiveerd. Zowel leerkrachten als managementteam werken
intensiever samen met elkaar.
Opvolging schooldirectie: Harry heeft de uitnodiging aan Jos en Niek gedaan om aan te sluiten bij
de volgende MR-vergadering (5 juli 2017)om het proces van de opvolging van directie toe te
lichten.
h. Opstart continuerooster 2017
Eerst enquêteren of er nog voldoende animo voor is. Er is in juni 2016 een draaiboek gemaakt
(door Karen en Natascha). In januari 2018 moet een besluit genomen worden, zodat ouders en
personeelsleden de tijd hebben om kinderopvang e.d. te kunnen regelen in het geval er een
continuerooster komt. Eerste vergadering in september 2017 op de agenda zetten om zaken uit
te zetten.
i. Overige zaken voor bevoegd gezag
- NummerEén start eind mei 2017 met de verbouwing. Vanaf 1 augustus 2017 operationeel voor
de opvang.
3. onderwerpen voor MR/SR (discussie zonder bevoegd gezag)
Alle onderwerpen zijn reeds besproken bij punt 2a.

4. Rooster van aan- en aftreden MR/SR per 2017-2018
Nieuwe samenstelling met ingang van volgend schooljaar:
MR personeelsgeleding:
MR oudergeleding:
SR oudergeleding:

Jasmijn, Suzanne, Adiëlle
Raymond, Karen
Laurens, Gepke, Carla

Aftredend MR-oudergeleding: Ronald
Aftredend MR-personeelsgeleding: Germa
Aantredend MR-oudergeleding: Karen
Aantredend MR-personeelsgeleding: Adiëlle
Aftredend SR-geleding: John
Aantredend SR-geleding: Carla
5. Rondvraag
Geen
Om 21.45 uur sluit de interim-voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng.
Besluitenlijst:
afspraak

Onderwerp

wie

29-09-16

DVS veiligheidsthermometer delen met MR

Harry/Noor

23-03-17

Analyse resultaten laatste 3 jaar delen met MR

Harry

23-03-17

Eerste gegevens betreffende begroting delen met MR

Harry

23-03-17

Checken of de takenlijst van de MR goed op de site is
vermeld

Ronald

23-03-17

Actief op zoek naar nieuwe leden voor de MR/SR

allen

8-5-2017

Harry geeft contactgegevens van CJG door aan
interimvoorzitter

Harry

8-5-2017

Harry geeft wtf-formulier en groepsindeling vóór 15 juni
aan interimvoorzitter

Harry

wanneer

