Notulen MR-vergadering van 15 januari 2020

Voorzitter: Susanne
Notulist: Henrieke
Verder aanwezig: Olaf, Ans, Ivon,
Afwezig: Vincent

1. Opening

2. Notulen van 17 december 2019
• Wat betreft sociale media, we starten de lessen na de voorjaarsvakantie.
• Verkeersbrigadiers. Aan het einde van het schooljaar start de cursus voor de
leerlingen (10+) en eventueel nieuwe ouders. Volgend schooljaar (2020-2021) zullen
we de leerlingen dan in kunnen zetten bij het brigadieren.

3. Mededelingen
• Ans: 19 februari is er een bijeenkomst voor MR-en, locatie coördinatoren, en GMRen.
Deze avond wordt er door de heer Kees Jansen (jurist,
P&O/medezeggenschap/governance/infrastructuur) op een voor iedereen
begrijpelijke taal, informatie gegeven over het nieuwe statuut medezeggenschap en
het GMR-reglement van onze Stichting.

Ingekomen post
•
•

VOO- cursusaanbod 2020
IJssel Berkel: werving leden voor de OPR. Van ons heeft niemand interesse.

4. Faciliteitenregeling
• Wij willen voor de aanschaf van een Ipad gaan. Susanne zal de aanvraag regelen.

5. Vernieuwd Anti-pestprotocol (meegeleverd in de mail)
• Wij bekijken het protocol. We bespreken het en zullen de opmerkingen doorgeven
aan Gabrielle. Het is een moeilijk onderwerp om zwart/wit op papier te zetten. Het is
een stellig stuk. Maar het is ook lastig wel de goede tekst hiervoor te vinden. Ivon

neemt dit op met Gabrielle.
6. Terugkoppeling GMR
• Er is geen GMR geweest.

7. Schoolontwikkeling/ kwaliteit
• Cito ś worden nu afgenomen. Komen we de volgende vergadering op terug.

8. Communicatie
• De geluiden over de staking vanuit de ouders (zowel MR-ouders als andere ouders)
zijn negatief. Ouders zijn wel klaar met het staken en de vrije dagen dat er geen
onderwijs wordt gegeven.

9. Rondvraag
• -

Acties
Ivon

Overleg met Gabrielle over het Anti-pestprotocol

Hierna overleg met College van Bestuur. Punten staan hieronder benoemd

Deel 2: Overleg met College van Bestuur
De te bespreken punten:
•

Trendanalyse veiligheidsonderzoek van de afgelopen jaren.

CvB krijgt geen trendanalyse van de onderzoeken. School kan daar wel om vragen. Je zou
het ook aan de Schoolinovatiegroep kunnen vragen. Digitaal zijn ze in de stichting wel te
verkrijgen, maar dan 5 losse analyses van de afgelopen 5 jaar .
•

Formeren van 7 groepen schooljaar 2020-2021 (lln aantal 151)

Als de aantallen niet verschillen met vorig jaar, dan zullen er weer 7 groepen geformeerd
mogen worden. Dat is bij ons het geval tot nu toe.

•

Voortgang van de toekomstscholen? Haalbaarheidsonderzoek voor 1
onderwijsvoorziening.

Integraal huisvestingplan zal in het voorjaar op de agenda van het gemeentebestuur staan.
De schoolbesturen van Neede zijn weer bij elkaar geweest.
Uitgangspunt van Oponoa is: Ze willen mee participeren op beide locaties als
samenwerkingsschool. Ze gaan nog niet voor 1 visieschool. 2 plekken in Neede. Hofmaat aan
de ene kant, Marke aan de andere kant.
•

Is er geld voor shirtje voor schoolse activiteiten?

Er is elk jaar 500 euro beschikbaar voor PR per school. Mag ook voor 2 jaar opgespaard
worden als je dat aangeeft in de jaarbegroting. Sponsoring mag ook als de sponsor er niets
tegenoverstelt.
•

Stand van zaken onderwijsteams: ervaringen

Er komen weer 2 avonden "onderwijs café" waar ook ouders voor worden uitgenodigd.
Samen komen tot verbeterpunten in de talentontwikkeling is het onderwerp waar ze het
over willen hebben die avonden.
Verbeterpunten die CvB ziet: specialismen beter gebruiken. Talenten van leraren beter in
beeld krijgen en kijken waar "gebruik" van gemaakt kan worden in de stichting.

•

Staking

Oponoa ondersteunt, principieel, de staking niet, omdat CvB vindt dat het niet meer om het
geld moet draaien, maar om het imago van de leerkracht op te krikken.
Het is administratief niet te doen om de salarissen in te houden. Dus als er wordt gestaakt,
wordt er wel uit betaald.

•

Directeur onderwijsteam

De directeur onderwijsteam moet ondersteunend zijn in de onderwijsteams. We kunnen het
nu met 2 af. Dus voor de 2 onderwijsteam-directeuren die afscheid hebben genomen
komen geen nieuwe.

