Notulen MR-vergadering 30 oktober 2017
Aanwezig: Irene Nagtegaal, Arjan van Rangelrooij, Hans Venema, Jolanda Slatius
Opening
Irene opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Notulen 18-09-2017 en besluitenlijst
Naar aanleiding van de besluitenlijst:
- 30 oktober 2017 heeft er een voorzittersoverleg plaatsgevonden tussen de
voorzitter van de MR, de voorzitter van de SR en Hans. Ellis Lamfers was
namens de SR aanwezig. Irene Bruijnes stopt aan het einde van het schooljaar
als voorzitter van de SR. Ellis volgt haar op en loopt nu vast mee.
Mededelingen
Mededelingen vanuit de directie:
- Truus Crama en Menno Middelkoop hebben afscheid genomen van De
Windroos. Na de herfstvakantie zijn Peter Teeuw en Annemieke van Veen –
Steenbeek gestart in groep 6/7.
- Jolanda gaat met ingang van 5 maart met zwangerschapsverlof. Hans heeft
de vervanging aangevraagd bij het RTC.
- Naar aanleiding van de ouderenquête. De ouderenquête wordt toch niet in
de nieuwe digitale omgeving ‘Integraal’ uitgezet. De cursus die Hans hierover
zou gaan volgen, gaat dan ook niet door. Er wordt waarschijnlijk gebruik
gemaakt van een ander systeem, gekoppeld aan Parnassys. De verkorte
ouderenquête zal op papier mee gegeven worden. Hans heeft hiervoor een
opzet gemaakt en deelt deze rond in de MR.
Naar aanleiding van deze eerste opzet worden de volgende op -en
aanmerkingen gemaakt:
o Een extra keuzemogelijkheid bij vraag 5, namelijk de kleinschaligheid.
o Als extra vraag: ‘Wat wilt u verder nog kwijt?’
o Als extra vraag: ‘We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Wilt u ergens
aan bijdragen? Zo ja, waaraan?
o De mogelijkheid aan ouders geven om hun naam op de enquête in te
vullen. Dit maakt een gesprek met de betreffende ouders mogelijk
n.a.v. de enquête.
o De inlevertermijn aangeven (drie weken invultijd)
De MR bekijkt de ouderenquête nog eens zorgvuldig en geeft eventuele
andere op -en aanmerkingen deze week per mail door aan Hans. Het streven
is om de enquête volgende week uit te laten gaan.
- Hans gaat de cursus ‘Bouwen aan een lerende school’ volgen. Deze cursus
neemt zes vrijdagen in beslag. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan
het ontwikkelen van een nieuwe missie en visie, communicatie, systeem
denken en horizontaal leren. Daarnaast zal er in deze cursus aandacht zijn
voor hoe we ons onderwijs beter kunnen laten aansluiten bij de huidige tijd.

-

Aanstaande vrijdag starten de workshops weer. Het blijkt voor de workshops
lastig om hulpouders te regelen. Deze periode kunnen we negen workshops
aanbieden. Deze worden voornamelijk gegeven door leerkrachten.
Daarnaast wordt er één workshop gegeven door de Alphense muziekschool
en één workshops door leerlingen uit groep 8.

Mededelingen vanuit de SR:
- Aan het einde van het schooljaar neemt een flink aantal leden van de SR
afscheid. Zij zoeken voor het nieuwe schooljaar nieuwe leden.
Formatie MR
Het is nog niet bekend wel teamlid de MR komt versterken.
Hans hoopt dit voor de volgende MR vergadering rond te hebben.
GMR:
Naar aanleiding van de GMR van 24 oktober 2017:
- Anand Jharap heeft GMR leden uitgenodigd deel te nemen aan een
middagsessie over visie op verzuim. Hier zijn geen leden vanuit de GMR
geweest. De bijeenkomst was ook onder schooltijd en daardoor voor mensen
die die dag voor de klas staan lastig bij te wonen.
- Van Anand Jharap is ook een uitnodiging gekomen deel te nemen aan een
Arbo commissie met als doel mee te denken over het opstellen van nieuw
beleid op dit vlak. De GMR besluit niet deel te nemen aan deze commissie,
maar dit onderwerp wel periodiek op de GMR agenda te zetten om zo de
voortgang te bespreken.
- Johan Vodegel licht het aantal leerlingen op de Scope basisscholen toe. Er is
sprake van een lichte groei in 2018 (+44) Dit is te verklaren door een relatief
kleine uitstroom uit groep 8. Door deze lichte stijging is er geen sprake van
formatiereductie.
- Er is een werkgroep die zich buigt over een nieuwe manier van vergaderingen
binnen de GMR. Zij zullen bespreken wat er goed gaat in de huidige vorm en
wat anders zou kunnen. De werkgroep komt 30 oktober voor het eerst bij
elkaar.
- Er is een e-mail over MR-cursussen gestuurd naar het MR e-mail adres. Het
verzoek is om hier voor 15 november a.s. op te reageren. Irene geeft aan dat
deze e-mail niet binnengekomen is. Vanuit onze MR is er geen behoefte aan
een cursus.
Communicatie/PR
- Shezaf en Junis hebben aangegeven niet aan te sluiten bij de activiteiten
rondom Sinterklaas en Kerstmis. Shezaf wil hier vanaf volgend schooljaar wel
bij aansluiten. Shezaf zal wel de datum van de gezinsdienst naar ouders
communiceren zodat ouders de gelegenheid hebben daar heen te gaan.
Met het team is afgesproken dat Shezaf en Junis worden geïnformeerd als
een commissie bij elkaar komt, zodat zij de mogelijkheid hebben aan te
sluiten bij een activiteit.
- Er is een nieuwe PR commissie van Scope. Zij willen een nieuwe Scope
nieuwsblad maken. Daarnaast kunnen zij ook ingeschakeld worden voor
nieuwsberichten naar buiten toe, bijvoorbeeld in de lokale krant. Hans geeft
aan dat hij graag een bord op de muur van de school wil, aan de kant van
de Zaalbergstraat. Hij heeft hier binnenkort overleg over met Johan Vodegel.

-

Facebook wordt door ouders erg gemist. Er wordt per Scope school
nagedacht over een alternatief hiervoor.
De PR commissie heeft nog geen nieuwe datum gepland.

WVTTK
- Doen we dit jaar weer mee met schoolfruit. Hans heeft de school hiervoor
ingetekend, maar nog geen reactie gehoord. Wanneer we uitgeloot zijn,
zouden we kunnen overwegen één of twee vaste groent/fruit dagen per
week in te stellen.

