Notulen MR-vergadering maandag 16 januari 2017 om 19.30 uur

Aanwezig:

Fred van Nassau
Arjan van Rangelrooij
Irene Nagtegaal
Hans Venema
Marijke de Boer

Afwezig:

-

Agendapunten
Opening
Notulen (21-11-2016) en actiepuntenlijst
-

De TSO redt het op dit moment met hun bezetting.

-

Geen verdere op- of aanmerkingen op de vorige notulen. Fred, bedankt voor het
maken ervan!

Mededelingen (vanuit directie, SR en MR)
-

Vervanging Marijke: dit is nog niet rond. Wel is er een kandidaat, die binnenkort
een proefles komt geven. Per 14 februari gaat zij met zwangerschapsverlof.

-

Half februari zullen de besprekingen rond de formatie starten tussen de directie
en de bovenschoolse directie. Dit is wat later dan voorgaande jaren.

-

Het muziekproject: hierover is een presentatie in het team geweest. Binnen het
team kiezen we binnenkort een top-drie met speerpunten, waarmee we ons willen
profileren. Het muziekproject is één van de mogelijkheden.

-

Hans gaat een cursus volgen op 5 woensdagen, met als onderwerp ‘Toekomst
gericht onderwijs’. Op deze manier ‘herregistreert’ Hans zich weer en bovendien
sluit het aan op de speerpunten, waar we op het moment mee bezig zijn.

-

Het lerarenregister: elke leerkracht dient hier per 1 augustus 2017 geregistreerd
te staan. Er zijn voors en tegens te noemen. Het is zeer de vraag of, en wat voor,
consequenties er zullen vast komen te zitten aan dit register.

-

Er is een email gekomen van Geert-Jan Scholten. Hij heeft daarin verteld dat er
kanker is geconstateerd bij hem. Wij wensen hem alle sterkte toe!

Evaluatie schoolhandbaltoernooi 06-01-2017
-

Groot succes; veel enthousiasme. Prima behapbaar omdat het maar een ochtend
in beslag nam. Goed om hier vertegenwoordigd te zijn als school! We vinden dit
zeker voor herhaling vatbaar.

-

Zijn er nog meer sporttoernooien waar we ons gezicht willen/kunnen laten zien?
We zijn al vertegenwoordigd op het korfbal-, voetbal- en damtoernooi. We weten
dat er nog een peanutbaltoernooi bestaat. Kanttekeningen: zijn hier nog taakuren
voor? Willen we die hier aan besteden?

GMR
-

De begroting van SCOPE is goedgekeurd. Er is een toegenomen reserve t.o.v.
vorig jaar.

-

Het vakantierooster is goedgekeurd.

-

Het protocol van ‘schorsing en verwijdering’ wordt opnieuw vastgesteld.
Binnenkort zal hij worden gepresenteerd. De grootste wijziging: wanneer een
leerling van school wordt verwijderd, moet de school zorg blijven dragen voor het
krijgen van onderwijs (dus ook thuis) en is verantwoordelijk voor het vinden van
een nieuwe school.

-

Er vinden gesprekken plaats om een vervanger voor Geert-Jan Scholten te vinden.
Hij gaat in april met pensioen.

Communicatie / PR
-

7 februari zal de eerste PR-vergadering plaatsvinden.

-

5 maart: de 20 van Alphen wordt weer georganiseerd. Irene stelt voor om mee te
rennen in schoolverband. Dat dit op een zondag plaatsvindt, is geen bezwaar
meer om schoolshirts uit te delen aan de lopers. Arjan en Irene stellen een email
op, die door Hans naar alle ouders van school zal worden gestuurd. Er wordt
hierin benadrukt dat de school de kinderen niet opgeeft bij de organisatie van de
20 van Alphen, maar dat ouders dit zelf moeten doen. Fred en Marijke zorgen
voor een drive-bestand naar de leerkracht, zodat er straks een lijst is met
deelnemende kinderen. Op de eerste PR-vergadering zullen we doorpraten over
de verdere organisatie. Het lijkt ons PR-technisch wijs om met een kraampje met
banner aan de start van de route te gaan staan. Arjan en Irene gaan na of hier
een vergunning voor nodig is.

-

21 januari: start verkoop nieuwbouw in Gouwsluis door makelaar Deerenberg. Wat
kunnen we doen om ons gezicht te laten zien? Wellicht via Stephanie de Kruyf?
Meenemen naar de PR-vergadering.

Rondvraag / w.v.t.t.k.
-

Er is in de vorige vergadering gesproken over het starten van een Whatsappgroepje voor de MR-leden. Dit om korte lijntjes te kunnen hebben met elkaar
over MR-gerelateerde zaken. We stemmen in met dit voorstel. Fred nodigt
iedereen uit via de Whatsapp. Hij en Irene zijn de beheerder van de groep.

