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2.1

2.2

-

Opening
Iedereen wordt welkom geheten.
Notulist deze vergadering is: José
Punten besproken met Elly:
Schooljaarplan concept:
Nu WMK PO (Werken met Kwaliteit) Het is een teamontwikkelingsplan ( TOP )
Dit plan zou in augustus klaar moeten zijn. Dit is niet gelukt.
We zijn nu het plan al aan het uitvoeren terwijl nog niet alles op papier staat. Dus nu de
verkeerde volgorde.
Het plan wordt door het team gemaakt. Niet meer door het MAT. Er zijn verschillende
leergroepen. Het is nog in ontwikkeling. Een goed doel te omschrijven blijkt nog moeilijk te zijn.
De doelen moeten SMART zijn. Het concept is aangeleverd en Elly heeft er aandachtspunten bij
gezet waar de leergroep mee aan de slag gaat. In de loop van het jaar kunnen doelen nog
aangepast worden. Mariska is de procesbewaker van groep 1-2-3.
(Effectieve instructie) Yvonne van de leergroep leefklimaat, Susan van de leergroep leerklimaat
en Nico en Brenda van de leergroep onderzoekend leren (IPC)
De MR gaat het doorlezen en eventuele vragen worden de volgende vergadering besproken.
In juni wordt het jaarplan geëvalueerd.
Begroting concept:
Er zijn vaste posten die vast staan. Elly kan daarnaast wensen aanleveren (groen) De zwarte
cijfers zijn bovenschool bepaald. A.s. donderdag heeft Elly een gesprek met de financiële man
van SKIPOV. Soms wordt er een solidariteitsprincipe toegepast. Dan kan een school wat meer
krijgen.
Bij groepsverdeling is nog niets ingevuld. Het is nog niet duidelijk hoe de verdeling zal zijn. (Zie
ook uitleg bij studie tweedaagse directeuren.) Er wordt meer beroep gedaan op de
professionaliteit van de leerkrachten. De leerkrachten hebben meer invloed om te bepalen wat er
gebeurd. Zo heeft het team zeggenschap over de verdeling van de groepen. Er zijn wel kaders
maar het team beslist. Het een en ander moet nog wel uitgewerkt worden. (Wat groen is doen
we al op de Ark)
Lerarenfunctiereeks
Per september hebben leraren een hoger salaris ontvangen. De functie-eisen zijn ook
aangescherpt. Zowel voor L10( LA) als voor L11 (LB) leerkrachten. Wat botst is dat de
leerkrachten per september een hoger salaris ontvangen terwijl de functie-eisen nog niet helder
zijn. De directies gaan hier nog over nadenken. (Zie verder verslag van de tweedaagse)
De definitieve begroting komt nog.

2.3

Parro
Over het algemeen wordt er positief gereageerd op PARRO. Op sommige vlakken is het nog
even experimenteren. Als iets niet lukt gaat het via Elly naar de helpdesk. Het verbod om foto’s
te nemen bij activiteiten door ouders geldt nog steeds. Marco heeft het idee dat er nog onvrede
hierover bestaat. Elly wacht de boven schoolse ontwikkelingen af. Ook het
toestemmingsformulier moet nog komen. Dit laat lang op zich wachten.

2.4

Ouderbijdrage:
Er is een brief gegaan naar de ouders namens school, Mr en OR. De bijdrage is 12 euro 50. Dit
laten we zo.
Reiskosten:
De leerkrachten kunnen de ouders een formulier geven waarmee de ouders hun reiskosten
kunnen declareren. Er worden nieuwe formulieren gemaakt door de OR en Marco.
Ook zal het op PARRO vermeld worden dat declareren mogelijk is.
José informeert de leerkrachten.

2.5a

Handhaving verkeer rondom school:
In de leerlingenraad is het probleem besproken. Ze willen actievoeren.
Auto’s staan niet in de parkeervakken. Dit levert gevaar op voor overstekende kinderen en
fietsers. De acties moeten de mensen bewust maken dat daardoor de verkeersveiligheid zoek
is.
Elly heeft de handhaving gesproken. Deze heeft alle scholen met geen parkeerverbod bekeken.
De handhaving gaat in gesprek met de gemeente over een eventueel parkeerverbod, of gele
strepen rond de Ark. Het is jammer genoeg niet mogelijk om altijd te controleren. Daarvoor
hebben ze te weinig mensen.
Wel kunnen ze meedenken over eventuele acties.

2.5b Rots en water:
In groep 6a wordt een vervolg gegeven op de training van vorig jaar. Vooral de terugkoppeling
van de gymzaal naar de klas en thuis is erg belangrijk.
Er komen 4 bijeenkomsten. De kinderen krijgen huiswerk mee dat ze samen met de ouders
maken. In de klas wordt er dagelijks over gesproken.
De training richt zich op het leefklimaat van groep 6a. Kinderen leren hoe ze samen kunnen
werken op een goede manier. Hoe ze respect hebben voor elkaar en dat ze op kunnen komen
voor zichzelf.
03
Notulen 10-09-2018.
Geen telefoonboom is het niet echt handig.
We koppelen dit terug naar Elly.
Het is nog niet voor iedereen duidelijk wie de klassenouder is.
Kunnen de leerkrachten dit doorgeven via PARRO.
José zal dit vragen aan de leerkrachten.
Patricia geeft kaders door voor de actie lijst.
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Schoolpleinpraat:
De oudergeleding heeft het meest contact met de ouders. Ze staan open voor opmerkingen van
ouders. Marco en Patricia geven aan dat als er iets belangrijks is dit besproken wordt.
In de nieuwsbrief zeten we een stukje van de MR.
Marco maakt een nieuwsflits en mailt die naar José. José zet die dan op PARRO.
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Mededelingen team:
Er zijn geen nieuwe mededelingen.
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OR toelichting financiën:
De penningmeester van de OR geeft een toelichting.
Op de rekening staat ook geld voor het schoolplein. Dit wordt door de “OR” bewaard. Dit wordt
niet gebruikt voor activiteiten voor de kinderen. De begroting is duidelijk. Elly heeft de
kascontrole gedaan
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GMR:
Het hoe om te gaan met foto’s ligt nu bij Berry Thomas.
Patricia vraagt aan Arnold of wij nog zijn adoptieschool zijn.
MR-blad:
Patricia deelt een artikel uit: (uit MR-magazine)
Onderwijsraad: (G)MR laat je niet gedogen.
We lezen het artikel door en bespreken de volgende vergadering.
Rondvraag:
Wat doen we met Elly’s stukken? We lezen alles door en komen er zo nodig op terug.
Ramona zou het nieuw MR-reglement sturen als het goedgekeurd is.
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Volgende vergadering woensdag 9 januari 2019.

ACTIELIJST

Startdatum

Onderwerp

Actie door?

Datum Gereed

Januari 2018

Verkeersveiligheid

Juli 2018

GMR
Contact met Arnold
Declaratieformulier reiskosten ouders

Anouschka
Elly
Patricia

Schooljaar 20182019
December 2018

Marco i.s.m. OR

December 2018

José

December 2018

José

December 2018

November 2018

Declareren reiskosten voor ouders info
naar leerkrachten
Doorgeven klassenouder door
leerkrachten
Kaders doorgeven voor actie lijst

Patricia

Januari 2019

November 2018

Schoolpleinpraat in de gaten houden

November 2018

Stukje nieuwsbrief van de MR

Marco en
Patricia
????

November 2018

Nieuwsflits MR

Marco en José

15 november 2018

November 2018

Doorlezen artikel MR-blad

MR leden

9 januari 2019

Voor 6 mei 2019

Vakantierooster en studiedagen

Elly

6 mei 2019

Voor 6 mei 2019

Stand van zaken formatie

Elly

18 juni 2019

Voor 18 juni 2019

Schoolgids concept aanleveren

Elly

18 juni 2019

November 2018
November 2018
November 2018

Voor 18 juni 2018

Groeten
José

TOP evaluatie

Elly

Risico inventarisatie

Elly

Tevredenheidsonderzoek

Elly

18 juni 2019

