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MR-vergadering 4 schooljaar 2016 - 2017

NOTULIST

Rianne

VOORZITTER

Ronald

AANWEZIG

Ronald, Edwin, Mieke, Gemma, Ad, Rianne

AFWEZIG

Bo

SCHOOL

Agendapunten
AGENDAPUNT 1
ONDERWERP

Onderwerp: opening en vaststellen agenda

NOTITIE

Geen wijzigingen

AGENDAPUNT 2
ONDERWERP

Onderwerp: Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken

NOTITIE

Geen mededelingen en uitgaande stukken

AGENDAPUNT 3
ONDERWERP

RONALD

RONALD

RUTH

Onderwerp: Ruth informeert ons over:
a)

b)

NOTITIE

c)

d)

Overgang naar 14 groepen
Er is een terugloop in kinderen, dit zal nog verder teruglopen. Met het team is gesproken over 14
groepen. Maandag komt MT met voorstel.
Lopen ook in formatie terug. Niet duidelijk nog hoeveel. Wordt morgen in directeurenteam
besproken.
Afspraak: 1 fte op 24/25 leerlingen, daarna nog wat bovenop (bv ib -ers). Ook directeuren en teamcoördinatoren worden in telling meegenomen (afspiegeling).
Op stichtingsniveau wordt gekeken waar ruimte is en of er geschoven kan worden.
Schoolondersteuningsprofiel
Eerste SOP is 4 of 5 jaar geleden voor het eerst opgesteld. Dit is de 2 e versie. Het format is van
samenwerkingsverband. Het SOP moet jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld worden. MR moet jaarlijks
adviseren. Het SOP is ook inzichtelijk voor ouders. Deze is samen met ib-ers opgesteld en de
bovenschoolse ib-er heeft ook meegekeken.
Opmerkingen van MR:

Er staat nog bestuur, dat klopt niet meer. Dit moet stichting worden.

Wordt het SOP gebruikt voor verdeling geld? Nee, dat wordt per kind verdeeld. Dan heb je het
over arrangementen.

Hebben we protocol dyscalculie? Nee, maar we zijn wel kundig als het gaat om rekenproblemen.
Protocol dyscalculie is er niet, maar als je kijkt naar de criteria is ’t Palet wel kundig.

Senso-motorisch staat op ‘niet-kundig’, er is wel een cursus gevolgd vorig jaar. Maar dat is nog
niet voldoende.

Er zijn twee ambities voor volgende jaar: taalspecialist en time out begeleiding.

Faalangstreductie staat op ‘niet aanwezig’. Er worden nu wel vaak Fides trainingen gedaan,
maar dit zijn meer SoVa trainingen.
Er zijn nog wat opmerkingen, die neemt Ruth mee.
Risico inventarisatie / school en veiligheid
De VBA adviseur (boven schoolse Arbo coördinator) heeft de school bezocht en kijkt of het Arbo
technisch klopt. Ruth gaat een nieuw inventarisatie formulier opstellen. Deze gaan Ruth en Peter
invullen.
Edwin: doet Palet ook audits op het gebied van veiligheid? Dat doet deze VBA adviseur.
Er is een nieuwe wet: school en veiligheid waar Palet aan moet voldoen. Daar wordt nu hard aan
gewerkt.
Schooltijden
Maandag maakt MT een voorstel voor de pauze-tijden voor het personeel. Iedereen moet hier op
reageren. Dit kunnen de PMR leden ook gebruiken in hun besluit.

Daarnaast wordt er gewerkt aan de praktische invulling.
Evaluatie over de nieuwe schooltijden zal vaker dan 2 x per jaar plaatsvinden.
Ouderklankbordgroep vindt dat er goed gecommuniceerd is.
8 mei moet de regeling bij de MR liggen, zodat goedkeuring gegeven kan worden.
Ruth heeft nog een extra vraag over de sportdag dit schooljaar, mag dat middels continu rooster?
Mogen de kinderen dan 14.30 uur naar huis? Geldt dit ook voor groep 3 en 4? Zij doen nie t mee aan
de sportdag. Dit gaat plaatsvinden op de koningsspelen (21 april).
Stemt MR in met continurooster voor de groepen 3 t/m 8 voor 21 april (8.45 uur en 14.30 uur) ? MR
stemt in, met voorwaarden dat tijden duidelijk gecommuniceerd worden en dat nasch oolse opvang
geregeld is en gecommuniceerd wordt.

AGENDAPUNT 4
ONDERWERP

Onderwerp: Pauze

AGENDAPUNT 5
ONDERWERP

Onderwerp: Notulen vorige vergadering

NOTITIE

Er is een aantal opmerkingen. Edwin past de notulen aan.

AGENDAPUNT 6
ONDERWERP

Onderwerp: Schoolondersteuningsprofiel

NOTITIE

MR geeft positief advies, met opmerkingen die er gemaakt zijn (zie agendapunt 3).
AGENDAPUNT 7

ONDERWERP

ALLEN

EDWIN

ALLEN

ALLEN

Onderwerp: MR verkiezingen / Technisch voorzitter
Gemma en Mieke zijn aftredend. Ze gaan beide stoppen.
Ronald is aftredend en wil stoppen.
Rianne is niet aftredend, maar wil stoppen.

NOTITIE

Voor personeel kan er gevraagd worden wie er wil. Dit moet nog even wachten tot de taken voor volgend
jaar bekend zijn.
Voor de ouders kan er ook een vraag uitgezet worden.
De vraag is of er weer een technische voorzitter moet komen. Dit is niet nodig. Alleen als iemand aangeeft
dat hij/zij de voorzittersrol wil nemen.
Ronald zal een brief uit doen voor verkiezing oudergeleding.

AGENDAPUNT 8
ONDERWERP

Onderwerp: GMR

NOTITIE

Donderdag 16 maart is de laatste vergadering geweest. Gemma bespreekt de notulen met ons.

GEMMA

AGENDAPUNT 9
ONDERWERP

Onderwerp: Ingebracht door team en ouders

NOTITIE

Mieke heeft telefoon gehad van een ouder die haar zorgen heeft geuit over borging van kwaliteit van
leerkrachten. En dat de MR daar alert op moet zijn. De MR vindt dat de borging van kwaliteit van
leerkrachten in orde is.

AGENDAPUNT 10
ONDERWERP

Onderwerp: Wat koppelen we terug

NOTITIE

We stemmen in met het SOP.
We stemmen in met continu rooster op 21 april voor groepen 3 t/m 8.
Twee leden van de personeelsgeleding (Mieke en Gemma) hebben voornemens te stoppen. Hiervoor
zullen in mei verkiezingen volgen.
En één lid van de oudergeleding (Rianne) aftredend en niet herkiesbaar is. Er komen verkiezingen.
AGENDAPUNT 11

ONDERWERP

Onderwerp: Rondvraag

NOTITIE

Er zijn geen vragen.

AGENDAPUNT 12
ONDERWERP

Onderwerp: terugblik op deze vergadering en sluiting

NOTITIE

Ronald sluit de vergadering

ALLEN

NR.

ACTIEPUNT

161010.2

Bo maakt logo definitief

161010.4

Bekijken of er interessante tijdschriften
zijn gerelateerd aan medezeggenschap
Leesstuk (gender) onder de aandacht
brengen bij het team

161129.1
170208.1
170208.2
170329.1
170329.2

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Bo

22-05-2017

Rianne

22-05-2017

Mieke

22-05-2017

Cursus aanvragen bij CNVO

Bo

22-05-2017

Continurooster op de agenda plaatsen

Ronald

20-03-2017

Ronald

22-05-2017

Rianne

22-05-2017

Brief naar ouders verkiezing
oudergeleding
Leesstuk financiële verdeling passend
onderwijs op dropbox zetten

VOORTGANG

STATUS

Voorleggen aan
Ruth

Afsluiten

