Notulen MR-vergadering 18 september 2017
Aanwezig: Irene Nagtegaal, Arjan van Rangelrooij, Menno Middelkoop, Hans
Venema, Jolanda Slatius
Opening
Irene opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Een bijzonder welkom voor Menno, die dit jaar nieuw in de MR is.
Helaas zal dit ook gelijk zijn laatste MR-vergadering zijn, vanwege zijn vertrek naar
Het Mozaïek.
Notulen 19-06-2017 en besluitenlijst
Naar aanleiding van de notulen:
- De peuterspeelzaal van Shezaf draait op maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend
Naar aanleiding van de besluitenlijst:
- Als profileringsonderwerp is gekozen voor Engels. Er is een werkgroep
samengesteld die zich over dit onderwerp buigt.
- De samenwerking met Shezaf: op 2 oktober is er een overleg tussen Shezaf,
de kleuterleerkrachten en Hans om de samenwerking tot nu toe te bespreken.
Daarnaast wil De Windroos de samenwerking met zowel Shezaf als Junis actief
blijven opzoeken door hen te betrekken bij bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en
het project.
- Open huis: op 27 januari 2018 staat een Open huis gepland. Deze wordt
gecombineerd met een kinderkledingbeurs.
- Voorzittersoverleg MR/SR: dit heeft nog niet plaatsgevonden. Hans doet een
voorstel voor een datum.
Mededelingen
Mededelingen vanuit de directie:
- Peter Teeuw is aangenomen ter vervanging van Menno. In overleg met zijn
huidige werkgever is afgesproken dat hij per 23 oktober 2017 bij ons in dienst
komt. Dit is direct na de herfstvakantie. Peter zal deeltijd in groep 6/7 gaan
werken en deeltijd invulling geven aan compensatieverlof en ondersteuning
aan leerlingen. Annemieke zal de andere helft van de week voor groep 6/7
staan. Daarnaast zal zij een ochtend bij de kleuters gaan werken en eveneens
het compensatieverlof invullen en ondersteuning geven aan groepjes
leerlingen.
 De Windroos doet mee aan de landelijke staking in het primair onderwijs op
donderdag 5 oktober. Binnen het team wordt nagedacht over de invulling
van deze stakingsdag.

Evaluatie jaarplan 2016-2017 en het nieuwe jaarplan 2017-2018
De oudergeleding van de MR heeft zowel de evaluatie van het jaarplan als het
nieuwe jaarplan niet ontvangen.
Hans mailt deze opnieuw rond met het verzoek deze door te lezen en vragen en
opmerkingen te mailen.
Formatieplan
Ook het formatieplan heeft de oudergeleding van de MR niet bereikt. Hans mailt
ook deze opnieuw rond, met ook hierbij het verzoek deze goed door te lezen en
eventuele vragen of opmerkingen te mailen.
Ouderenquête
De ouderenquête wordt in een nieuwe digitale omgeving uitgezet. Aangezien Hans
hier pas half november een cursus over gaat volgen wordt besloten voor die tijd een
verkorte enquête uit te zetten gericht op een aantal specifieke onderwerpen.
Vanuit de MR worden de volgende onderwerpen genoemd:
- De PR van de school, in verband met het teruglopende leerlingenaantal
- Deelname van De Windroos aan evenementen, zoals de 20 van Alphen
- Met welke reden kiezen ouders voor De Windroos.
Hans stelt een enquête op en stuurt deze rond aan de MR-leden.
Werkgroepen
Op De Windroos zijn drie werkgroepen geformeerd:
 Wetenschap & technologie
 Engels
 Sociale veiligheid & relaties en seksualiteit
Alle werkgroepen zijn inmiddels van start en bij iedere werkgroep zijn ouders
aangeschoven om mee te denken.
Momenteel wordt ook gewerkt aan het opstarten van de workshops. Vanuit ouders
zijn er helaas nog geen aanmeldingen. Er komt nog een extra oproep aan ouders in
de komende nieuwsbrief. Daarnaast worden ook groep 8 leerlingen ingezet om
workshops te geven.
De schoolband is nog niet opgestart na de zomervakantie.
Wel is er binnen de schoolraad gesproken over het inzetten van een schoolkoor
tijdens de kerstviering.
GMR:
Menno en Jolanda zullen beurtelings de GMR bijwonen.
Vanuit de oudergeleding blijkt het lastig om deel te nemen aan alle GMRvergaderingen.
Incidenteel kunnen Arjan of Irene een GMR-vergadering bijwonen.
MR-vergaderingen 2017-2018:
De MR-vergaderingen in schooljaar 2017-2018 zijn gepland op:
30 oktober
22 januari
5 maart

23 april
18 juni
Communicatie
De Pr-commissie is bij elkaar geweest.
Het speerpunt van deze vergadering was dat we Shezaf actief willen betrekken bij
alle schoolactiviteiten.
Daarnaast is de kledingbeurs in combinatie met het openhuis besproken.
Irene Bruijnes heeft tijdens de Pr-vergadering aangegeven een contact bij het AD
Groene Hart te hebben, die we eventueel kunnen inzetten bij presenteren van de
school in de media.
WVTTK
- Arjan geeft aan dat de communicatie rondom het vertrek van Menno
enigszins rommelig is verlopen. De ouders van groep 6/7 zijn op een
vrijdagochtend per mail geïnformeerd. Helaas zijn de kinderen van groep 6/7
niet op hetzelfde moment op de hoogte gebracht, waardoor sommige
kinderen het tussen de middag thuis van hun ouders hoorden, terwijl anderen
vanwege overblijven op school nog van niets wisten. Wellicht is het goed om
dit in het vervolg onderling goed kort te sluiten.

