Notulen MR vergadering 6 december 2016.
------------------------------------------------------Yurry heeft soep verzorgd.
Aanwezig allen (Maarten wat later)
Start 18.25
1. Opening en vaststelling agenda.
            Klankbordgesprek met ouders over onder- en overpresteerders toegevoegd aan de
            agenda.
      2.   Notulen MR 03-10
            Geen opmerkingen.
      3.   Ingekomen stukken.
- Fundament heeft uitgebreide special over ARBO wet. We krijgen meer zeggenschap.
Er veranderen ook een aantal dingen die belangrijker worden voor de school.
Volgende week bespreken Arbo en RIE commissie met Bestuur. Danielle en Rob
Ebeling willen er in. Bestuur heeft liever dat ook PG lid MR toetreedt, ipv Danielle.
Wordt komende week besproken
- Info MR 3 niets bijzonders.
- Dyade scholingsaanbod.
     4.    Voorzittersoverleg.
- Judoschool samenwerking is positief.
- Flexwet. Invallers blijft een lastig probleem. Status flexwet is nog onzeker. De
gerelateerde Wet DBA is overigens wel door de overheid teruggetrokken tot nader
orde.  Omdat Annelou nu vervangt voor Brigitte die ziek is, kunnen we e.e.a. handig
oplossen.
- Chromebooks dyslecten. Was al aan ouders meegedeeld? Discussie is immers nog
niet rond. Wordt komende vergadering met bestuur besproken
- Dyslecten soms eerder of later weg. Je moet er toestemming voor vragen. Als het
van school uitgaat dan kan het wel. Noodzaak moet aangetoond worden.
- Pilot IPC en topondernemers worden uitgeprobeerd op school alvorens een verdere
beslissing te nemen.
- Bestuur heeft gesprek gehad met Wethouder onderwijs Gooise Meren. Grote
verschillen in huisvesting en beschikbare potjes. Er komt vanuit gemeente Visie
integraal huisvestingsplan. Kan gunstig voor ons uitpakken.
      5.  TSO begroting.
           Instemming ouderdeel MR. Zelfde vraagtekens als de vorige keer. Er is discussie of
er
           te hoge administratiekosten worden opgevoerd. Zijn meningen over verdeeld binnen
           OG MR Nogmaals aandragen.
      6.  Vakantieplanning.
           Zelfde als vorig jaar. Studiedagen staan er niet op.. We hadden afgesproken voor 2

           jaar te accorderen.
     7.  Schoolgids.
          Veranderingen zijn doorgevoerd.
     8.  Meerjaren onderhoudsplan.
          Niet ontvangen.
     9.  Concept begroting.
          Niet ontvangen. Is gisteravond aangeleverd. Dus geen tijd geweest om dit
voorafgaand
          aan MR vergadering voor te bereiden. Ed zal ons in vergadering met bestuur door de
          begroting praten.
   10.  Werkgroep kamp.
          Presentatie door Margriet zoals ook aan team gepresenteerd door Adjan. Ter info voor
          ouderleden. Instemming voor financiele deel. Oudergeleding gaat accoord.
   11.  Werkgroep Plaatsing.
         Samenvatting door Margriet zoals gepresenteerd aan team. Probleem kleine lokalen
         op zolder en vijfde kleutergroep. Daarnaast momenteel te veel spreiding in de
         groepsgroottes, waarbij flink aantal groepen onder de 28 leerlingen zit.  Werkgroep
         plaatsing komt met advies om terug te gaan naar 4 kleutergroepen, en om structureel
in
         te zetten op een 28-tal leerlingen per groep. Hierdoor zal er 1 lokaal vrijvallen (het
kleine
         lokaal achterzijde rechts op 2e verdieping) dat gebruikt kan worden als break-out
ruimte.
         Tevens zal een beperkte verbouwing er voor zorgen dat in alle lokalen 28 kinderen
         geplaatst  kunnen worden. Dit bevorderd de flexibiliteit.  Tot slot zal gevolg zijn dat in
de
         laatste maanden van het schooljaar een aantal kleutergroepen boven de 28 leerlingen
uit
         zullen komen. Dit wordt opgevangen door het aanbrengen van een sous-sol, waardoor
         kleuters een rust-ruimte hebben.
         Mening ouders ietwat verdeeld. Overigens toch accoord
   12.  Website.
         Sandra heeft demo gegeven aan werkgroep Website van “Social Schools” pakket. Dit
         wordt op de school van haar kinderen gebruikt.  Werkgroep website kijkt hier verder
         naar, evenals naar een alternatieve Ouderportaal.
   13. Enquetecommissie.
         Er komt een Nieuwsbrief over. Tevens zullen uitkomsten gepubliceerd worden op de
         website.
   14. Klankbordgesprek ouders onder- en overpresteerders.

         Gesprek leverde behoorlijke tevredenheid op over waar het naar toe gaat. Zeker ook
         een aantal kritische noten geplaatst. Deze zijn meegenomen in beleid zoals recent
door
         Annemiek in de Nieuwsbrief toegelicht. OG MR zal dit nog terugkoppelen aan de
         deelnemers van de klankbord avond.
         Advies van LG van de MR aan OG van de MR:  Benadruk dat praten met school eerst
         moet en daarna pas anderen. Procedure goed volgen.
   15  Arbo
         Komende vergadering met bestuur bespreken of voorstel van MR akkoord is (Rob
         namens OG MR, en Danielle namens personeel in werkgroep plaats laten nemen)
   16  Fundament.
         Proefabonnement wordt door Rik opgezegd.
   17. Vertrouwenspersoon.
         Personeel is nog met bestuur in overleg wie nieuwe vertrouwenspersoon wordt.
   18. Covey.
         Agendapunt wordt naar een volgende keer doorgeschoven
   19. Geen  openstaande punten / kaartjes.
         Alles besproken.
   20. Punten voor Bestuur.
            Rik stuurt mail aan Ruud.
- Arbo
- Chrome books dyslecten
- TSO begroting
   22. Rondvraag.
   23. Sluiting 20.35.
Genotuleerd door Rik.

