Notulen MR vergadering 3 oktober 2016.
--------------------------------------------------Aanwezig: Margriet, Maarten, Rob, Rik en Marcel later.
Afwezig: Yurry
Aanvang: 19.00 uur
Maarten heeft keurig de agenda in Trello gezet.
1. Opening en vaststelling agenda.
- Toevoegen jaarverslag MR voorstel.
- Overpresteerders.
- Judo
2. Notulen MR 16 juni.
- Geen opmerkingen.
- Rik hangt ze op tot nader order.
3. Mededelingen.
- Geen
4. Ingekomen.
- Info MR niets.
- MR magazine 5 en 6
- Comeet met cursus financiën. Wel interessant. Rik breng Yurry dit onder de
aandacht.
- VOO cursussen 2016-2017
5. Jaarverslag MR
- Enkele kleine wijzigingen en verder akkoord. Hoe verspreidden? Link op Nieuwsbrief
naar onze website en het daar plaatsen. Rik regelt het met Annemiek. Moet met
e-mail adres MR@vondelschoolbussum.nl.
6. Tevredenheidsenquete.
- Zijn vandaag aan ons gemaild.
- Ouders scoren lager dan landelijk gemiddelde.
- Maarten deelt samenvatting uit.
- Responspercentage is aan de lage kant. Er had een andere afzender op gemoeten.
- Hadden we extra reminders moeten sturen? Of ouders op een andere manier
moeten aansturen om de enquête in te vullen.
- Sfeer en interactie scoort heel goed.
- Wordt via een eigen Nieuwsbrief openbaar gemaakt.
7. Schoolgids.
- Gaan we het nu goedkeuren. Nee, we geven geen goedkeuring. Is meteen verspreid
onder team, bestuur en MR. Er zijn een aantal zaken die niet zo gebeuren.Proces
klopt niet. Volgorde moet anders. Eerst moeten alle opmerkingen van team verwerkt
worden, dan definitieve versie naar bestuur en MR.
- Er moet ook een fysieke versie zijn!
- Moet er niet een werkgroep komen om dit verder te vervolmaken ? Leerkrachten MR
nemen voortouw om daar vragen voor te leggen en maken afspraak met Annemiek.
- Het voorgelegde document moet wel kloppen.

-

Volgende keer eerst specialisten naar laten kijken.
Maarten meldt dit aan Annemiek en aan Jeroen.

8. Chrome-books dyslecten voorstel.
- Er wordt een proefjaar voorgesteld.
- Er moeten duidelijke afspraken zijn.
- Of investeren in extra chromebooks.
- Of ouders dit laten faciliteren.
- Er vindt een uitgebreide discussie plaats. Is dit een opmaat om ouders van alles te
laten betalen ?
- Wat ga je dyslecten voor werk laten doen op chromebook.
- Liever collectief oplossen.
- Moet iets zijn van de school.
- Bespreken met bestuur. Neerleggen bij Jeroen. Bespreken met een kleine club?
- Ouderbijdrage paar euro omhoog en het daaruit halen.
9. Vergaderschema.
- MR 6-12 om 18.00 uur met eten
- MR-Bestuur 15-12 om 2000
- MR 29-03 om 18.00
- MR- Bestuur 06-04
- MR 27-06 om 18.00
- MR-Bestuur 06-07
- MR 09-02 onder voorbehoud
10. Schoolkamp.
- Meningen binnen team zijn nogal verdeeld. Naar kinderen is dit in de klas
meegedeeld, soms niet op een juiste manier,
- Op 8 november bespreken we dit met het team.
- Het punt levert weerstand op.
- Tekenprobleem heeft zeker meegespeeld.
- Dit kamp was ook een noodoplossing.
- Bij wie besluit ligt is onduidelijk.
- Kamp meerwaarde voor onze school.
- Voor ouders is het zo uit de lucht komen vallen, ook bij MR ouders.
- Je moet ouders ten minste horen?
- Je krijgt nu wrijving op moment van verandering.
- Het moet een kamp van ons allemaal zijn.
11. Rondvraag.
- Klankbordgroep. MR ouders hebben incidenteel met ouders gepraat en daar is naar
voren gekomen dat er zorg is over extra aan leerlingen.
- Judozaal is voor spelles goed geschikt, maar voor toestellenles wellicht minder. Er
wordt in ½ een rooster gemaakt voor op-en afbouw. Kan je dit aan ouders vragen?

