NOTULEN MR VERGADERING 12 FEBRUARI 2020.
Aanwezig: Iris, Patricia, Aniek Wilma, Jolien en Kobi. Later schuiven Myrthe en Ronaut aan.
1. Opening door Aniek.
2. Notulen 11 december:
- SOP:
Vraag: sinds scholen allerhande leerlingen moeten aanvaarden hebben leerkrachten extra trainingen
of opleidingen moeten volgen om de diversiteit aan leerlingen te kunnen begeleiden. De leerlingen
die meer aandacht opeisen door bijv. gedragsproblemen vragen extra tijd en inzet van een
leerkracht. Heeft dit de laatste jaren invloed gehad op de leerprestaties in het algemeen van de
"gemiddelde" leerlingen? Wat is de lijn over de afgelopen jaren?
* dit wordt uitgezocht en aan de MR gepresenteerd.
- Schoolverslag: fijn om te ontvangen!
- Parkeren/verkeersveiligheid rondom school tijdens het brengen en halen van de kinderen: Er
wordt een conceptbrief gemaild naar de MR en directie en na eventuele aanpassingen wordt deze
naar de gemeente gestuurd.
3. Informatie vanuit de gevolgde basiscursus:
- Niet meer alle bestanden mogen per mail worden verzonden en het is daarom beter een platform
in te richten. Dit wordt eerst Probazbreed opgezet.
- Communicatie GMR-MR: voorheen werden agenda's wel op elkaar afgestemd en werd er informatie
uitgewisseld, maar bovenschools werd aangegeven dat GMR en MR juist “los” van elkaar staan.
Momenteel wordt vanuit GMR wel bekeken wat wel naar alle MR-en gecommuniceerd moet worden en
op welke wijze.
- De MR agenda zetten we voortaan ook op de site, vanaf het nieuwe schooljaar zullen we in de
jaarplanner aanpassen welk deel er openbaar is en welke punten vertrouwelijk zijn. Aniek gaat op
verschillende schoolsites kijken wat een MR zoal op de site plaatst.
4. Arbo jaarplan: in het toegestuurde plan staan vooral acties, het ARBO beleidsplan is een Probazbreed stuk.
5. Functiemix:
- Volgende x op de agenda: laatste ontwikkelingen?
6. Schoolplan:
- Zit goed in elkaar, eerste deel meer op heel Probaz gebaseerd, laatste deel specifieker op
PWvO gericht. Versie “Vooruit” komt nogmaals op de agenda, er moet nog instemming verleend
worden. Vragen vooraf, uiterlijk 1 april, naar Ronaut mailen.
Verzoek om nog 1x alle laatste versies toe te sturen van verschillende stukken: schoolplan, SOP,
jaar/actie-plan, zodat iedereen op de juiste versie reageert.
7. Schoolverslag en managementgesprek: blijven allebei op de agenda staan.
8. Vragen ouders/personeel/ouderraad:
- Vanuit de ouderraadnotulen: we wachten bericht vanuit de ouderraad af wat betreft een verzoek tot
verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage. Het geringe aantal van in eerste instantie 130 betalende
ouders valt op, na een herinneringsmail hebben alsnog 70 ouders betaald (=57% van het totale aantal).
- Bankjes rondom de bomen op het kleine plein: uitstekende nagels. Voor 23 maart worden de
speeltoestellen gekeurd.

- Er komt een proefweek ( week van 16 maart),om te kijken of en hoe het werkt als de voordeur
op slot gaat, dit wordt nog in de nieuwsbrief naar ouders gecommuniceerd.
9. Nieuwsbrief: kennismaking Ronaut, basiscursustips, volgend schooljaar vacature ouder MRlid.
10.Rondvraag:Volgende vergadering: 15 april, 19.30 u.

