Notulen MR-vergadering 15 januari 2018
Aanwezig: Irene Nagtegaal, Arjan van Rangelrooij, Maartje Bal, Jolanda Slatius
Afwezig met kennisgeving: Hans Venema
Opening
Irene opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Een bijzonder welkom is er voor Maartje. Zij is, na het vertrek van Menno, nieuw in de
MR. Ze blijft in ieder geval tot de zomervakantie in de MR.
Notulen 30-10-2017 en besluitenlijst
De notulen van 30-10-2017 worden vastgesteld.
N.a.v. van de actiepuntenlijst:
- Overleg met Shezaf en Junis:
Maartje vertelt dat er overleg heeft plaatsgevonden tussen school, Shezaf en
Junis. Shezaf staat positief tegenover deelnemen aan activiteiten
georganiseerd door school. Met Sinterklaas hebben zij niet meegedaan
omdat Sinterklaas op een dinsdag viel en Shezaf dan geen peuterspeelzaal
heeft. Met kerst heeft Shezaf de uitnodiging van de kerstviering van school
aan hun ouders rondgestuurd. Over het komende project is nog geen
contact geweest.
Shezaf en Junis zullen beide aanwezig zijn op het open
huis/kinderkledingbeurs van zaterdag 27 januari aanstaande.
Maartje vertelt dat de samenwerking met Shezaf goed verloopt. De peuters
van de peuterspeelzaal spelen soms samen buiten met de kleuters en maken
gebruik van de klaargezette gymles in de speelzaal. Dit verloopt erg prettig.
- Website:
De website is al meer up-to-date. De notulen van de MR-vergaderingen staan
er op.
De groepspagina’s op de website zijn nog leeg. Hier kunnen nu ook geen
foto’s op geplaatst worden, aangezien dit gedeelte niet afgeschermd is.
Geopperd wordt om op de website één apart gedeelte te maken, wat
afgeschermd is. Op dit gedeelte kunnen dan de foto’s en informatie uit de
groepen geplaats worden.
Irene vertelt dat er in groep 8 momenteel geëxperimenteerd wordt met een
afgeschermd alternatief voor facebook.
Mededelingen
Vanwege de afwezigheid van Hans zijn er geen mededelingen vanuit de directie.
Voor wat betreft personele zaken valt het volgende te melden:
- Fred is aangenomen als bovenschools ICT-coördinator. In verband met zijn
nieuwe functie, zal hij op dinsdag niet meer voor de klas staan. Peter Teeuw
vervangt hem. Peter staat nu op dinsdag en woensdag voor groep 8.

-

Annemieke en Rineke staan nu samen voor groep 6/7.

De MR wil graag kennismaken met nieuwe leerkrachten en stelt voor om nieuwe
leerkrachten uit te nodigen op een MR vergadering.
Vanuit de SR zijn geen mededelingen bekend. Er wordt voorgesteld om elkaars
notulen uit te wisselen, zodat wij ook op de hoogte zijn van wat er in de SR
besproken wordt.
Uitslag ouderenquête
De MR is tevreden over het aantal ingevulde enquêtes.
Vanuit de MR wordt voorgesteld om de uitslag van de ouderenquête op een apart
moment te bepreken en te analyseren.
Het voorstel is om dit op maandag 29 januari om 19:30 uur te doen.
Schoolnaambord
Hans heeft een aantal mogelijkheden voor een schoolnaambord rondgestuurd.
We vinden het belangrijk om als school meer op te vallen in de wijk, zeker nu de
naam van Shezaf zo zichtbaar is op het gebouw.
De MR spreekt de voorkeur uit voor een zogenoemd ‘makelaarsbord’ op het torentje
van de school, zodat het vanaf twee kanten zichtbaar is.
Schoolhandbaltoernooi
Afgelopen kerstvakantie heeft De Windroos meegedaan aan het
schoolhandbaltoernooi. Zij waren daarop bijzonder succesvol. Zowel groep 8 als
groep 3/4 hebben de eerste prijs binnengehaald.
De MR benoemt dat dit goede PR voor De Windroos is geweest!
De MR stelt voor om dit ook op de website zichtbaar te maken.
GMR:
Naar aanleiding van de GMR van 29 november 2017:
- Notitie Financiën (G)MR: dit moet nog door het bestuur goedgekeurd worden.
Daarna zal het gepresenteerd worden.
- Basismodel/overlegmodel: Op twee scholen na werken de Scopescholen met
het overlegmodel. Deze twee scholen willen overstappen, maar daar moet
nog instemming voor komen.
- Stakingsactie 12 december: Bij de vorige actie is de brief over de staking
alleen naar de directie gestuurd, daar werd hier en daar een eigen
interpretatie aan gegeven. Ditmaal wordt de brief naar alle personeelsleden
gestuurd. Het bestuur zal na 5 december bij alle scholen uitleg geven voor de
eenduidigheid. Tijdens de vergadering bleek er een gevoel van ongelijkheid.
Dit heeft te maken met het feit dat de mensen die naar de staking gaan, niet
zullen worden doorbetaald. Vorige keer was dit wel het geval (volgens
Vodegel is dit duidelijk gecommuniceerd in de eerste brief, dat de
doorbetaling eenmalig is). Sommige personeelsleden zullen wel willen staken,
maar doen dit niet omdat ze het geld hard nodig hebben. Ze voelen zich
daarom niet gesteund door het bestuur. Vodegel wil eerst eenduidig

-

-

antwoord van het bestuur afwachten. Edwin de Ridder zal een brief aan het
bestuur opstellen (zie de e-mail van 30-11)
Vakantierooster: het concept staat op de drive. Hier zijn geen opmerkingen
over.
Werkgroep GMR nieuwe stijl: men heeft zich extern laten adviseren hierover.
18 januari zal hiermee begonnen worden. De GMR zal dan plaatsvinden in
een andere vorm. Dit wordt vervolgd.
Samenwerking Ashram: Er wordt een dringend verzoek gedaan aan de
personeelsleden van de GMR om zich aan te melden voor het wereldcafé op
13 december a.s. Het is niet helemaal duidelijke welke punten daar zoal
behandeld zullen worden. Vodegel gaat er 30 november heen, dus dan is er
meer over bekend.
Arbo-commissie: Het is niet duidelijk of de Arbo-commissie beleid gaat
schrijven over de opgesomde Arbo-punten of dat het puur een controlerende
instantie is. Er ontbreekt nu een plan van aanpak en deadlines. De voorzitter
zal aan Anand vragen om duidelijkheid te scheppen. Op de volgende GMRvergadering zal de Arbo-commissie een presentatie geven.

Communicatie/PR
- Naar aanleiding van de ouderenquête stelt de MR voor om via de nieuwsbrief
de ouders die de enquete hebben ingevuld te bedanken voor de voor onze
school zeer waardevolle input. In diezelfde nieuwsbrief willen we aangeven
dat diverse geledingen binnen de school met de gegeven input aan de slag
zullen gaan.
- ouderenquête en ouders binnenkort respons kunnen verwachten.
- Het openhuis/kinderkledingbeurs van 27 januari a.s. Irene geeft aan dat ze het
draaiboek, dat ze bij een vorige open huis naar Hans en Rineke had gestuurd,
nogmaals naar de MR zal sturen. Hier staan goede tips in voor het organiseren
van een 'succesvolle open dag'.
- Leerlingenraad: naar ouders communiceren wanneer de
schoolpleinvernieuwing wordt gerealiseerd.
- Het schoolfruit is weer van start gegaan. Wellicht kan dit in de nieuwsbrief
nogmaals vermeld worden, zodat ouders weten dat woensdag, donderdag
en vrijdag fruitdagen zijn.
- Maartje zit 40 jaar in het onderwijs. Dit vinden wij een vermelding in de
nieuwsbrief waard.
WVTTK
- Irene geeft aan dat de luizencontroles in groep 8 niet worden aangekondigd.
Worden de luizencontroles wel door de luizenouders aan alle leerkrachten
doorgegeven? We zullen dit in het team navragen. Daarnaast wordt
voorgesteld in de nieuwsbrief informatie over luizen en het bestrijden hiervan
te vermelden, als reminder.
De volgende MR-vergadering is op 5 maart om 19:30 uur.

