Notulen 5e vergadering medezeggenschapsraad De Plataan
Datum: maandag 22 februari 2016
Aanwezig: Elles, Mariëlle, Rebecca, Vincent, Marjan
Afwezig: Carmen, Sandra
1 Welkom en opening van de vergadering
Elles opent de vergadering. Sandra en Carmen zijn afwezig i.v.m. ziekte.
2 Binnengekomen post
- Ouderraad: de ouderraad heeft vier voorstellen voor de directie m.b.t. afspraken over de
ouderbijdrage en het gebruik van de bus. De ouderraad bespreekt deze voorstellen met de
MR (Rebecca en Mariëlle). OR en gedeelte OMR willen samen met de directie om tafel
om de voorstellen toe te lichten om samen tot een goed besluit komen. Rebecca is hierbij
contactpersoon.
- GMR: er wordt op 11 of 12 april een thema-avond georganiseerd waarbij van elke MR
één lid wordt gevraagd. Marjan gaat hierheen, Elles geeft dit door aan Paula.
3 Bespreken notulen 18-01-2015
Notulen worden goedgekeurd, tekstueel staat er bovenaan nog ‘De Triangel’, Marjan wijzigt
dit. Terugkoppeling van vragen aan directie is per mail naar Elles gestuurd en worden
besproken.
4 Bespreken notulen GMR 07-12-2015
Deze zijn in de vergadering van 18 januari al toegelicht door Richard Rozing, er zijn verder
geen vragen over.
5 Kanjertraining
De directie presenteert in een PowerPointpresentatie de nieuwe methode rondom sociale
vaardigheden: Kanjertraining. Deze methode zal vanaf het schooljaar 2016-2017 gebruikt
gaan worden. De keuze voor deze methode wordt toegelicht, alsmede de werkwijze. Aan de
MR wordt advies gevraagd, de MR vindt het aanbod aantrekkelijk en geeft een positief
advies.
6 Invoeringsplan
De schooltijden zijn akkoord en Elles zal schriftelijk de instemming verlenen vanuit de OMR.
Wel maakt de MR zich zorgen rondom het innen van de vrijwillige bijdrage voor de
tussenschoolse opvang. De directie geeft aan dat dit een knelpunt is dat bij Fedra ligt. Fedra
zal instanties voor TSO benaderen en een incassoregeling bedenken, tevens wordt de behoefte
aan BSO geïnventariseerd.
7 Rondvraag
Nieuwe MR-leden: er worden alvast leden gezocht, Rebecca stelt een brief op en een stukje
voor de Nieuwsbrief, deze wordt door de directie verstuurd. Uiterste aanmelddatum is 31
maar 2016. Nieuwe leden kunnen zich melden via de mail of door een briefje in te leveren in
de blauwe sportbrievenbus bij de speelzaal beneden (Jurre op de hoogte stellen).

Actiepunten:
Wie:
Elles en directie
Elles
Elles
Rebecca
Directie

Wat:
Versturen en verspreiden jaarverslag MR 2015-2016.
Paula mailen: Marjan gaat naar thema-avond.
Instemming schooltijden versturen naar directie.
Brief + stukje oudernieuwsbrief voor nieuwe MR-leden.
Versturen oproep nieuwe MR-leden.

Vragen aan directie:
Geen
Vergaderpunten volgende vergadering:
- Sociaal beleidsplan (inclusief pestprotocol) + beleid social media.
- Nieuwe MR-leden voor oudergeleding.
- Ouderbijdrage.
- Nieuwe reglementen GMR/MR.
- Schoolplan (indien af).
Behandeld 2015-2016
- Fte’s en taakverdeling nieuwe directie
- Jaarplanning MR 2015-2016
- Jaarverslag 2014-2015
- Privacyreglement
- Verantwoordelijkheid busbijdrage
- Ouderbijdrage
- Nieuw cao leerkrachten en gevolgen
- Formatie
- Kanjertraining

-

Buitenschoolse sportactiviteiten
Begroting OR
Invoeringsplan
Schooltijden
Plan van aanpak 2015-2016
Begroting school 2016-2019
Begroting MR 2016-2017
Nieuwe MR-leden

