Notulen M.R. Vergadering
Datum: dinsdag 25 oktober 2016 20.00-22.00 uur
Notuleren en versnaperingen: Gea

Afspraken van 12 september
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Agenda

Tijd

1. Opening
2.Vaststellen agenda
3. Notulen vaststellen (12 september)

20.00
20.05
20.10

Bijzonderheden

-Engels: wordt in jaarverslag besproken (punt 4)
-Plusklas: groepen 4 t/m 8 is gestart. In groep 6 nog niet gestart omdat
desbetreffende docent regelmatig moet invallen in andere groepen.
Groep 4/5 o.a. programmeren (via een ouder).
Goed om voortgang in de Nieuwsbrief te melden: combinatie
ouderparticipatie en plusklas.
In het huidige schooljaar komt ook vanaf groep 2 programmeren op het
programma (in samenwerking met de Hanzehogeschool).
De naam “Plusklas” blijft gehandhaafd.
-Brief Oudergeleding MR aan VCOG over invalproblematiek.
Momenteel lukt het nog om invalkrachten te krijgen. Het blijft een probleem
bij ziekte. Nassauschool heeft noodplan in dat geval. School sluiten is (nog)
geen optie.
In de Nieuwsbrief zijn ouders geinformeerd over de invalregeling en de
consequenties voor school. Er zijn geen reacties van ouders gekomen op
deze mededeling.
VCOG heeft gereageerd op de brief, de zorg over de invalproblematiek
wordt gedeeld. VCOG verwijst o.a. naar PO-Raad die de consequenties van
de Wet Werk en Zekerheid politiek aankaart. Een oplossing lijkt voorlopig
niet voor handen.
Onder de aandacht blijven houden!
-Ouderparticipatie: ca. 50 ouders hebben zich aangemeld n.a.v. de oproep
via de Digiduif. Goed om te melden in de Nieuwsbrief, ook voorbeelden
noemen waar ouders in willen/kunnen bijdragen.
-In Digiduif graag een knop MR, zie ook punt 11. Cees gaat hier achteraan.

Locatie: Nassaulaan 5

Leden: Marieke, Patrick, Gea, Marlies (ouders)
Petra, Miriam, Gemma, Klaas (leerkrachten)

4. Jaarverslag

20.15

- Komt standaard in het bestuursverslag.
-Voorstel om het jaarverslag ook openbaar te maken voor ouders.
5. Jaarplan

20.25

Speerpunten schooljaar 2016-2017:
ICT CKV Hoogbegaafdheid, directe instructie, aanbevelingen inspectie,
nieuwe methodes, de lerende organisatie en identiteit.
-Speerpunten meer zichtbaar maken, bijv. de muzieklessen van Joop.
-talentenbank van ouders inzetten.
-Jaarplan wordt z.s.m. naar de MR toegestuurd, reacties welkom, niet
wachten tot volgende MR-vergadering.
6. Leerlingenraad; stand van zaken

20.35

-Yvonne heeft de groepen 5 t/m 8 geinformeerd.
-Stemmingsronde in de klassen is geweest.
-Informatie naar ouders gestuurd.
-Binnenkort wordt de Leerlingenraad voor het eerst bijeengeroepen
7. TMO

20.45

-TMO is officieel een activiteit onder begeleiding, bijv. buitenspelen.
-Brood eten is officieel onderwijstijd. Vaak gebeurt dit laatste tijdens tvkijken, met name in de midden- en bovenbouw. Nadeel is dat leerlingen
hierdoor niet bewust met eten bezig zijn en het sociale aspect van samen
eten verloren gaat. Graag nadenken over alternatieven.
8. Werkwijze en rol MR
Zie punt 11
9. LB formatie

20.50
21.00

-Eventuele nominaties zullen in het jaarplan vermeld worden.
-De laatste jaren is er weinig aandacht voor poezie en cultuur, is vaak
docent-afhankelijk
-als ckv school meer zichtbare activiteiten aanbieden
10. Ouderparticipatie; stand van zaken
Zie punt 3.

21.10

11. MR en communicatie
-In Digiduif graag een knop voor de MR communicatie: berichten, notulen,
foto en namen MR-leden
-“Vraag aan de MR” -Bord hangt er al. Doel en aankondiging komt in de
Nieuwsbrief van 4 november.
Locatie: Nassaulaan 5

Leden: Marieke, Patrick, Gea, Marlies (ouders)
Petra, Miriam, Gemma, Klaas (leerkrachten)

Patrick maakt een lijst met ‘ spelregels’ voor het bord aan de hand van de
meegestuurde bijlage in deze vergadering.
-“Op de koffie met de MR” is verschoven naar woensdag 23 november
8.30 uur tot 9.30 uur (en woensdag 18 januari 11.30-12.30 uur) in de
Oranjeboog De uitnodiging voor de ouders kan dan nog mee in de
Nieuwsbrief van 4 november.
-Miriam maakt de tekst voor Nieuwsbrief, voor 1 november aanleveren.
• Medezeggenschapsraad (als titel) voluit noemen
• foto met namen MR-leden erbij
• doel MR (verschil met OR)
• communicatie MR:
- Digiduif (notulen), mail
- “Vraag aan MR” –bord
- “Op de koffie met de MR” met data en tijdstip
• data van de vergaderingen 28 nov 10 jan 28 feb 10 april 23 mei
en 10 juli
• deze tekst graag ergens aan het begin van de Nieuwsbrief
-MR kort wordt volgens afspraak altijd aangeleverd, maar is nergens
zichtbaar
-Notulen komen de op website Nassauschool en onder de knop MR op
Digiduif
-Marlies is niet aangemeld, graag toevoegen. Christiaan staat als MR-lid
vermeld, graag aanpassen
12. Sinterklaasviering Nassauschool
Als gevolg van de maatschappelijke discussie rondom Zwarte Piet stelt de
MR voor om Sinterklaas te laten vergezellen door gekleurde pieten
(regenboog).
informeel
11 GMR
-In de laatste GMR-vergadering is besproken: identiteit, invalproblematiek,
profiel nieuw bestuurlid
-Volgende week staat de volgende GMR-bijeenkomst gepland. Graag weer
onze zorgen over de invalproblematiek benoemen
12 MR kort
Zie punt 11
13 Rondvraag / w.v.t.t.k.
Geen
14 Afsluiting
I=

informatief

Locatie: Nassaulaan 5

BA= besluitvorming advies

21.20
21.30

21.40
I/BA/
BI
21.50
22.00

BI=besluitvorming instemming

Leden: Marieke, Patrick, Gea, Marlies (ouders)
Petra, Miriam, Gemma, Klaas (leerkrachten)

