Vergadering MR/SR
Aanwezig: Jane van der Heijden, Noor van Dongen, Laurens van de Ven, Bart van Hoof, Raymond van
de Sande, Karen van Sambeeck, Jasmijn Timmermans, Chavelli Bolder, Stefan Walta, Rosita, Maarten
Afwezig: Adiëlle Hoynk van Papendrecht
Later: Carla Hoppenbrouwers
Notulist: Jasmijn Timmermans
Datum: 29 oktober 2018

1. Opening en welkom
Voorstelrondje aan Rosita, Maarten
2. Verslag vergadering 10 september 2018
Goedgekeurd, geen opmerkingen
3. Onderwerpen te bespreken met MT
a. Schoolontwikkeling en personele zaken
*de actuele personele zaken worden besproken.
*Noor is gestart aan haar vervanging (zwangerschapsverlof Ida) op de Disselboom.
*De tussendeuren zijn er nog niet maar er was een verkeerde deur geleverd. 16 nov.
worden deze geplaatst.
b. Toegestuurde stukken ter informatie/goedkeuring:
*schoolondersteuningsprofiel (SOP): Raymond en Karen nemen dit document onder
de loep en zullen hierover een terugkoppeling doen. Dit zal voor 1 december
gebeuren.
*strategisch jaarplan 2018-2019  zou eigenlijk voor de zomervakantie moeten
gebeuren, nu verlaat. Bart zal deze nu doornemen.
*schoolgids 2018-2019  zou eigenlijk voor de zomervakantie moeten gebeuren. Is
door Jane aangepast, overbodige verdubbelingen zijn eruit gehaald. Stefan zal deze
nog doornemen
*voorstel vergaderdata:
ma 10 dec: 20:00 u  Jane 21:00 u aanwezig
ma 25 feb 20:00 u  samen met Disselboom. Presentatie pilot Nummereen door
Linda en Suzanne Tops. Plaats nog te bepalen.
ma 25 maart 20:00 u  Jane 1e u aanwezig.
ma 13 mei 20:00 u  Jane 21:00 u aanwezig.
ma 24 juni 20:00 u  Jane 20:45 u aanwezig, afsluiting schooljaar met borrel.
c. Invulling studiedagen (wo na kermis)
De flexibiliteit van deze dag is voor school lastig omdat een studiemoment met derde
vaak lastig is te plannen. Vanuit de ouders wordt dit gezien als traditie en ervaren ze
dit als zeer prettig. Vooralsnog vasthouden aan studiedag. Mochten we hier komend
jaar tegenaan lopen dat zullen we dit opnieuw inbrengen.

d. Afspraak over pilot Nummereen, presntatie met SR/MR Disselboom
Pilot Nummereen: Waar staan we nu? Presentatie verzorgt door Linda & Suzan op 25
februari 2019. Jane zal dit vanavond bij de Disselboom voorstellen.
e. Jaarverslag SR/MR 2017-2018
Goed gekeurd.
f. Social media avond
Noor heeft hier naar geïnformeerd. De Opdreef en de Brembocht hebben heel
interactief met de ouders hier over gesproken. De scholen hebben zelf deze
presentaties vorm gegeven. Door middel van grafische weergaven hebben ze in
beeld gebracht hoe de kinderen van de groepen 6 t/m 8 hierover dachten.
Bij een vorige presentie hebben ze kinderen geïnterviewd.
Gaan we dit zelf vormgeven of geven we dit uit handen aan een externe?
12 nov. is een teamvergadering. We zullen dit onderwerp bespreken binnen deze
vergadering. Stefan en Bart willen hieraan meewerken vanuit de oudergeleding. We
zullen dit zelf vormgeven.
g. Wvttk
Geen punten.
4. Rondvraag + afsluiting openbaar gedeelte van de vergadering
Maarten: Brengt een aantal punten in die voor hem om verduidelijking vraagt. Zoals
instemmingsrecht en adviesrecht. Verder is hij enthousiast. Wil graag aansluiten bij de
MR/SR.
Rosita: Sommige onderwerpen worden makkelijk uit handen gegeven aan een aantal mensen
en andere onderwerpen juist niet. Wil graag aansluiten bij de MR/SR.
Bart: Graag zou hij een SR/MR app groep op willen zetten, voor korte reacties. Stukken via de
mail communiceren. Raymond zal deze in orde gaan maken.
5. Onderwerpen te bespreken met SR/MR: ouderpeiling + vervolgacties
87 enquête uitgedeeld. 71 zijn er terug gekomen. Dat is 81%.
27 enquêtes op huidige rooster 38,57% tegen
43 continurooster 61,42% voor
We hebben een richtlijn van 66% genoemd in de presentatie op de informatieavond.
De voorstemmers zitten vooral in de onderbouw.
Er is voldoende terug gekomen. Het percentage is te laag. Over 2 jaar (2020-2021) wordt er
een nieuwe enquête uitgedeeld.
Jasmijn en Chavelli maken een verslag met conclusie hierover in de Weekbert. Deze worden
door Karen en Bart bekeken. Na 12 nov. verschijnt deze conclusie in de Weekbert. 12 nov.
wordt dit mondeling in de teamvergadering gecommuniceerd.
6. Afsluiting

