Notulen 6e vergadering medezeggenschapsraad De Plataan
Datum: maandag 4 april 2016
Aanwezig: Elles, Mariëlle, Rebecca, Vincent, Carmen, Sandra, Marjan, Mieke, Kees
Afwezig: x
Toehoorder: Angelique Kabel
1 Welkom en opening van de vergadering
Elles opent de vergadering. Als potentieel nieuw MR-lid voor de oudergeleding woont
Angelique Kabel de vergadering bij.
2 Binnengekomen post
- Ouder: moeilijkheid nieuw rapport: inhoud van het rapport is geen MR-punt, de
directie neemt de feedback aan.
- Leerkracht: er is een meldpunt geopend om de regeldruk in het onderwijs te melden:
Marjan stuurt de informatie door aan het team.
3 Bespreken notulen 22-02-2016
Notulen worden goedgekeurd.
Terugkoppeling nieuwe regelementen: er is een commissie die nu 2 keer heeft vergaderd, aan
het einde van dit schooljaar moeten de nieuwe reglementen MR en GMR af zijn.
4 Bespreken notulen GMR
Er zijn geen GMR-punten te bespreken.
5 Nieuwe MR-leden
Er is tot nu toe 1 aanmelding voor de oudergeleding van de MR, Angelique Kabel zal vanaf
het komend schooljaar deel uitmaken van de MR.
Er is 1 aanmelding voor de leerkrachtengelding van de MR, Annemarie Tegels zal vanaf het
komend schooljaar deel uitmaken van de MR.
6 Ouderbijdrage/voorstel bus
De voorstellen vanuit de Ouderraad zijn besproken met de directie. De voorkeur is om te gaan
voor het voorstel waarbij alle leerlingen tijdens educatieve uitstapjes gebruik mogen maken
van de bus. Leerlingen waarvoor de ouderbijdrage niet betaald is mogen niet mee op
schoolreisje. Onduidelijk is nog of dit voorstel dit jaar nog gaat gelden of vanaf volgend jaar.
7 Schoolplan
De directie licht het schoolplan toe. Er wordt gevraagd naar het tijdspad om het beleid te
maken. Het tijdspad wordt uitgewerkt in de jaarplannen, per jaar wordt er geëvalueerd en
worden keuzes gemaakt welke onderdelen uit het schoolplan prioriteit hebben.
Veel keuzes zijn gebaseerd op het meest recent en wetenschappelijk onderzoek van Marzano,
Mieke heeft zich hierin gespecialiseerd.
Vragen over het schoolplan worden voor 9 mei gemaild en in de volgende vergadering
behandeld.
8 Veiligheid en klimaat op school
Het klimaat op school is wisselend, maar vaak te koud of te warm. Over deze problemen heeft
de directie nauw contact met de gemeente (eigenaar pand). Naast het klimaat maakt de MR
zich ook zorgen over de veiligheid van het gebouw. Enkele punten die zijn opgevallen:

-

Scheuren in de vloeren op de begane grond;
er lekt water uit een tl-buis onder de trap bij de gymzaal, dit wordt nu opgevangen in
een emmer maar kan gevaarlijke situaties opleveren;
- er is nog geen vluchtplan;
- sloten van buitendeuren zijn vaak defect;
- strips van de trappen laten los;
- er is al enige tijd een kapot raam in de school.
Graag zou de MR van de directie horen hoe de veiligheid op school gewaarborgd wordt.
9 Rondvraag
De MR-leden stellen zich voor. Geen punten voor de rondvraag.

