Notulen MR-vergadering O.G. Heldringschool
Donderdag 29 september 2016
Locatie IJsvogelplein
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: Daniëlle Haffert, Bianca Smid, Willemien Berendse, Bianca Dekker,
Maartje Jansen, Hans Ammerlaan, Esther Weij en Petra van Leeuwen

Openbaar gedeelte

Wie

1. Opening en welkom nieuwe MR leden
HA
Hans verwelkomt de nieuwe leden vanuit de oudergeleding, Maartje en Bianca. Verder wordt
benoemd dat er vanuit de leerkrachtengeleding nog wordt gezocht naar kandidaten die aan de
MR willen deelnemen. Hans deelt tevens het document “Statuten en regelementen” uit aan de
nieuwe leden. We spreken af dat Maartje en Bianca (Dekker) deze gezamenlijk doornemen en
trachten een samenvatting op te maken als opfrisser voor de gehele MR.
 Aanvulling op de agenda = commentaar op de notulen van vorige keer: Danielle geeft aan
dat hetgeen we vorig schooljaar bespraken over het gebruik van de tablets voor de toets
van groep 8 niet correct is. De tablets die aan de docenten in bruikleen zijn gegeven zullen
niet voor deze toets gebruikt worden. Hiervoor kan worden volstaan met de tablets die
speciaal voor de leerlingen zijn aangeschaft.
2. Kick off voor schooljaar 2016/2017 o.a. positioning MR
PL
Petra licht de introductie van Janine, die voorafgaand aan de vergadering is rondgestuurd,
verder toe. Janine zit heel kort even bij deze vergadering om de nodige input op te halen voor
een workshop die zij zal gaan verzorgen voor de gehele MR. Specifiek voor de nieuwe MR
leden is het goed om hier te benoemen hoe de behoefte vorig jaar is ontstaan.
Janine stelt de nodige vragen ter voorbereiding op de workshop en deze wordt gepland op
dinsdag 1 november van 16.00 – 18.30 uur. Bianca (Dekker) zal samen met Petra een gepaste
locatie organiseren.
Steekwoorden uit inventarisatie: Zichtbaarheid MR/communicatie intern en
extern/taakverdeling/ talenten benutten.
==> Esther
3. Inloopspreekuur MR voor ouders

HS

Het inloopspreekuur is vorig jaar nog niet veel bezocht. Wel is het een eerste stap naar meer
naamsbekendheid en profilering van de MR binnen de school. We bespreken het aan te houden
op de woensdag VOOR de vergadering. In eerste instantie wordt het spreekuur bemand door
de ouderleden, aangezien de leerkrachten op dat moment voor de klas staan. Indien het
wenselijk is kan er een specifiek leerkrachten spreekuur worden ingericht na afloop van de
lessen.
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4. Voortgang schoolplan 2016/2017

HA/PL

Het jaarplan voor de school was reeds ingediend bij het SCOH, echter nog zonder goedkeuring
van de MR. Hans benoemt het proces en geeft aan dat het plan nu is aangevuld met alle
commentaren van de MR leden van vorig jaar. Deze aanvulling is maandag jongstleden aan Ria
overhandigd met het verzoek deze aanpassingen nog op te nemen.
Tevens is gesproken over de status van het document. Hierbij werd duidelijk gemaakt dat het
een levend document betreft. Dit betekent dat het plan gedurende het jaar “gevoed” zal
worden. Zo zijn er dit jaar speciale werkgroepen ingesteld die zich per onderwerp verdiepen en
de verantwoordelijkheid nemen voor deelgebieden uit het plan. Dit is in de vergadering
toegelicht door de leerkrachten die aangeven dat op deze wijze er een veel grotere
betrokkenheid is vanuit het team bij het jaarplan. Men is veel bewuster betrokken bij de diverse
onderwerpen. Per deelonderwerp worden ook vragenlijsten ingezet om de nodige informatie op
te halen bij de teamleden.
Instemmingsrecht  De MR heeft instemmingsrecht ten aanzien van dit jaarplan. Door de
hogere betrokkenheid van het team (positieve ontwikkeling) wordt dit proces ook
gemakkelijker. Wel is het zaak te zorgen voor een goede planning zodat we als MR ook op tijd
input kunnen leveren.
5. Financieel o.a. innen van schoolbijdragen

EW

Er is op dit moment nog geen exacte informatie, dit wordt nog gemaild. De MR kan de school
adviseren over de wijze van inning. Hierover zijn diverse ideeën besproken. Danielle vraagt bij
Paulien om nadere informatie en komt hier de volgende vergadering op terug.
6. Jaarplanning MR
EW
Esther heeft een overzicht opgemaakt met een jaarcyclus op basis van een eerder opgemaakt
overzicht. De onderwerpen en deelgebieden worden meegenomen naar de kick-off meeting
op 1 november aanstaande.
7. Administratieve overdracht Meerpaal, adviesrecht (inkrimping van de
werkzaamheden) + instemmingsrecht over de regeling van de gevolgen
HA
Hans vertelt wat deze administratieve overdracht betekent en welke consequenties dit heeft.
Danielle licht toe dat er ten tijde van de samenvoeging bezwaar is gemaakt vanuit de MR.
Uiteindelijk is het loskoppelen van de Meerpaal van onze school een wenselijke ontwikkeling
waarbij het wel zaak is dat dit nu, en in de toekomst, geen nadelige (financiële) consequenties
heeft voor de OG Heldring.
Met deze opmerking zal Hans namens de MR de goedkeuring doorgeven aan het SCOH
Bestuur.

Notulen MR vergadering 29 september 2016

Pagina 2 van 4

8. Acties vorige vergadering
No
Omschrijving actie
20150921/5
Voortgang OG Heldring Kwaliteitshandboek
ACTIE
volgende vergadering
20151103/8
Foto’s MR op website
ACTIE
Bianca S maakt foto + speciale presentatie
20151103/9
Jaarplanning MR
ACTIE
volgende vergadering
20151103/10 Contact met Ouderraad/verantwoording bijdragen
ACTIE:
Hans vraagt Maurijn
20160112/13 Evaluatie Kerstviering
ACTIE
BS vraagt WG kerst
We spreken hier ook over de invulling van het Sint feest (wel of geen school eigen
verhaal). N.a.v. dit gesprek zal Danielle navraag doen bij de werkgroep Sint en
terugkoppelen. WB licht toe dat door de invloed van de media men als school er niet aan
ontkomt om mee te draaien in het Sinterklaasjournaal verhaal.
20160418/14
ACTIE:
20160418/16
ACTIE
20160418/17
ACTIE
20160418/18
ACTIE
20162909/19
ACTIE

Interview nieuwe leerkrachten door kinderen
BS regelt dit met kids
MT bij MR uitnodigen
HA
Thema avond gezonde voeding
WB checkt met JH
Verkiezingen ouders MR
EW, komende jaar
Training nieuwe MR leden (stafbureau SCOH)
PL inventariseert bij Stafbureau naar nieuwe trainingen

Speerpunten schooljaar 2016/2017:
Online actueel inzicht in financiën OG Heldringschool bij SCOH
Functionerings- en beoordelingsgesprekken personeel OOG

Inloopspreekuur MR voor ouders op woensdag
voorafgaand aan de MR vergadering 8.30-9.30 uur
in 2Samenlokaal 1ste verdieping
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RS/EW
PL inventariseert
bij Ria voor
volgende
vergadering

bemensing voorlopig
door ouderleden.
Leerkrachten kunnen
wel aanschuiven
indien gewenst.
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Besloten gedeelte
9.

Sluiting

HA

Vergaderdata MR schooljaar 2016/2017
woensdag 16 november // dinsdag 24 januari // maandag 6 maart // donderdag 20 april //
woensdag 14 juni
Inloopspreekuur voor ouders in 2Samen lokaal 1e verdieping woensdagen om 8.30
woensdag 9 november // woensdag 18 januari // woensdag 1 maart // woensdag 19 april //
woensdag 7 juni

Notulen MR vergadering 29 september 2016

Pagina 4 van 4

