Notulen MR vergadering
Datum: 12-12-2017
Aanwezig: Fleur, Wilmar, Marloes, Esther, Wilma, Marieke en Marlies
Nr.
1

Onderwerp
Opening, aanstellen notulist en mededelingen:
Geen mededelingen
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Ingekomen post:
- RI&E mail komt op volgende vergadering
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Notulen MR 07-11-2017:
Wilma heeft de aanpassing in de notulen van de vergadering van 26-9 nog niet gedaan. Betreft: er is in de vergadering besproken dat de brief over
de staking die uit is gegaan naar de ouders niet zo prettig van toon was richting de ouders.
Dit keer was de school wel open maar de berichten hierover zijn ook wat verwarrend geweest.
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Actielijst en activiteitenplanning schooljaar 2017-2018:
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GMR:
-Beleid veilig omgaan met informatie en informatieverstrekking. Dit document is vorige keer in de MR vergadering besproken, feedback is mee
genomen naar de GMR. Aan de hand hiervan moeten acties worden uitgevoerd zodat de school voldoet aan de wet en regelgeving.
- Beter samen, het nieuwe fusierapport. Hierin is veel input meegenomen vanuit de scholen naar aanleiding van de “happen en snappen”
bijeenkomsten en gesprekken met de directeuren. Fleur geeft toelichting op het voorstel voor de nieuwe organisatiestructuur.
Het rapport moet goedgekeurd worden in de GMR. Fleur wil hierover graag input vanuit het team krijgen en gaat dit doen aan de hand van een
presentatie. Deze presentatie zou op alle drie de RESPONZ scholen hetzelfde moeten zijn. Dit neemt Fleur mee naar Johan.
-In Januari is er een gesprek met de vakbonden (DGO) over de voorgenomen fusie.
Besproken is het nut en belang van het regelmatig bijpraten van de teamleden over de fusie, stand van zaken enz.

-Er wordt nagedacht over een naam voor de nieuwe organisatie. De voorstellen die zijn gedaan door een bureau dat hiervoor is ingehuurd waren
teleurstellend. De vraag wordt uitgezet bij alle medewerkers van alle betrokken scholen.
- Fleur zorgt dat alle MR leden een exemplaar van het fusierapport krijgen.
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Uitkomst vragenlijst ouderbetrokkenheid:
Fleur geeft een samenvatting van de uitslag van het SO. Er is wederom weinig respons. Er zijn wel veel opmerkingen geplaatst waar we wel veel
mee kunnen. Zoals invoeren klasbord, activiteiten op tijd doorgeven. Meer gebruik maken van mogelijkheden ouders te betrekken bij activiteiten.
Ouders hebben onderling weinig contact. Contact met leerkrachten wordt positief ervaren.
Samenvatting van het VSO is er nog niet, komt volgende vergadering op de agenda.
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Commissie van Begeleiding:
Document Werkwijze Commissie van Begeleiding (CvB) wordt besproken ter kennisgeving. Tekstueel en inhoudelijk zijn er nog wel een aantal
opmerkingen. Fleur en Wilmar koppelen dit terug.
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STOK/ Innen ouderbijdrage:
De ouderbijdrage is op het SO voor 95% betaald. VSO ligt dit percentage wat lager.
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Financiën 2017:
Wilmar geeft toelichting op de nieuwe begroting. Deze komt positiever uit dan de situatie voor de zomervakantie.
De ruimte die er ontstaat wordt bij voorkeur gebruikt om de behoefte aan praktijkdocenten in te kunnen vullen.
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School- en personele zaken (besloten):
Geen verslag
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Rondvraag:
Marloes: Is er input voor de nieuwsbrief vanuit de MR? Kort iets uitgelicht over de fusie en het “beter” samen fusie rapport en de nieuwbouw.
Verder zijn de notulen zijn te vinden op de website.
Esther: Is er al meer bekend over het schoolmaatschappelijk werk? Alle basisscholen krijgen dit van de gemeente Zoetermeer maar de Keerkring
moet dit inhuren. Wilmar heeft hier nog niets over gehoord en gaat er navraag over doen.

