Notulen
MR vergadering.
Dinsdag 11 oktober 2016
Notulist: Miriam
Vooroverleg MR-leden
Vooroverleg door de MR
Aanwezig: Melanie, Carina, Linda, Jürgen en Miriam
Welkom; agenda vaststellen


Protocol “Te laat komen” .
Ondanks de inzet van het team en directie om ouders te attenderen op het belang van op tijd
op school komen, zijn er nog steeds kinderen die na de tweede bel pas in de klas komen of nog
niet aanwezig zijn. We willen dat dit duidelijk zichtbaar wordt en rechtvaardig aangepakt gaat
worden.
Linda gaat aan de slag met een voorstel voor een “Protocol; Te laat komen”.
Volgende MR vergadering staat dit wederom op de agenda.



Omgang met Notulen en Agenda MR
De agenda van de MR wordt gemaakt na aanleiding van ingebrachte onderwerpen door MR
leden, team, directie en ouders. Momenteel brengen ouders alleen onderwerpen in bij de
rondvraag. Linda gaat vanaf nu tijdig een verzoek voor agendapunten in de Nieuwsbrief
plaatsen.
In de agenda zullen we duidelijker per item een tijd aangeven zodat Linda weet wanneer ze kan
aanschuiven.
Er wordt gestreefd om de agenda een week van te voren te publiceren.
Na de vergadering maakt Jürgen of Miriam de concept notulen. Deze gaan naar de MR leden.
De MR leden geven dan op- of aanmerkingen ter verbetering door. Binnen een week geen
melding ter verbetering dan zijn ze automatisch goedgekeurd.



Omgang met Krimp.
Dit schooljaar hebben we 62 leerlingen; dit wordt de komende jaren elk jaar minder.
De MR geeft duidelijk aan, dat zij het van groot belang vinden dat Linda ouders meeneemt in dit
proces. Linda is het daar mee eens en in de volgende vergadering wordt besproken hoe het
stappenplan eruit gaat zien.



AC.
Vrijwillige ouderbijdrage als vast punt op de agenda zetten tijdens de jaarlijkse MR-AC
vergadering in mei.
De ouderbijdrage voor 2016-2017 blijft 30 euro.
Voor het financieel jaarverslag schuift de AC 22 november aan.

Openbaar deel.
Extra ouders: Marlies Verberk, Esther van Loon


Notulen vorige vergadering.
Geen vragen / opmerkingen.



GGD onderzoek toelichting door Linda.
Uitslag GGD onderzoek; “Gezonde school”.
De resultaten worden na bespreking in MR en team openbaar gepubliceerd.
Dit is het eerste jaar dat deze enquête digitaal is afgenomen.
Is er verschil in inlever percentage? Linda weet het niet zeker.
Uit de resultaten van groep 1 t/m 5 en 6 t/m 8 blijkt dat we het heel goed doen vergeleken met
het landelijk gemiddelde.
Op de punten die te maken hebben met relaties en seksualiteit scoren de kinderen van onze
school veel minder dan landelijk. Linda geeft aan dat dit overeenkomt met de resultaten van de
andere SKOV scholen die het project “Lente Kriebels” niet op het programma hebben staan. Op
scholen waar gewerkt wordt met het project “Lente Kriebels” zie je dit verschil in mindere mate.
Vanuit de ouders van de MR wordt aangegeven dat het van belang is om ook ouders mee te
nemen in de voorlichting op dit punt.



“Project Lentekriebels”
Op internet http://www.weekvandelentekriebels.nl/lespakket-relaties-seksualiteit-2 staan
lespakketten voor elke groep om te gebruiken door de leerkracht.
Als ouder kun je de filmpjes bekijken en bespreken met je kind.
Bij dit project hoort een GGD ouderavond met stellingen.
Project bestaat uit een opbouw van groep 1 tot en met 8.
Leerkracht kan zelf kiezen welke onderdelen hij / zij gaat gebruiken voor een bepaalde
combinatie groep.
Vanuit de ouders komt unaniem het advies om dit project schoolbreed op te pakken; niet alleen
in groep 7 en 8.



Kamp.
Na aanleiding van de vorige MR vergadering, informatieavond en gesprekken met de leerlingen
zijn er diverse leuke ideeën naar voren gekomen.
Groep 6-8 heeft al intensief nagedacht over een programma met 1 overnachting en 2 dagen
activiteiten.
Het speciale van een groep 8 gevoel; om met de groep iets te doen is van belang en
moet voorop staan.
Is het speciale van een kamp ook te behalen met iets anders of op een andere manier?
Eventueel met ouders die in een roulatie schema begeleiden. Op dit moment is de school
afhankelijk van vrijwilligheid van de leerkrachten om het kamp in zijn huidige vorm nog
financieel gedraaid te krijgen.
We willen een structureel plan; wat we in de toekomst kunnen blijven doen.
Er zijn wel een aantal kanttekeningen bij het inzetten van ouders:
* Als ouder ben je in een kleine groep meer aanwezig, dan in een grote groep. Op een school
met 60 groep 8 leerlingen, val je als ouder minder op dan bij 6 leerlingen.
* Hoe vinden kinderen het als 1 van hun ouders bij het kamp aanwezig is.
* Hoe kunnen we er samen voor zorgen, dat de minder leuke activiteiten toch voldoende
bemand blijven.

Rondvraag
Geen verdere vragen.
Afsluiting door MR-leden.
Agendapunten voor volgende vergadering:



Bibliotheek op school



Invulling van kamp / activiteit / musical / afsluiting groep 8



Protocol; “Te laat komen”.



Krimp



Inzet ouders.



Financieel verslag AC.

