Notulen 1e vergadering medezeggenschapsraad De Plataan
Datum: dinsdag 27 september 2016
Aanwezig: Mariëlle, Rebecca, Angelique, Annemarie, Bernadette, Carmen, Marjan, Kees
(vanaf 20.30 uur)
Afwezig: Ronald
1 Welkom en opening van de vergadering
Mariëlle opent de vergadering en heet Bernadette welkom, als nieuw MR-lid in de
personeelsgeleding. Bernadette vertelt, dat ze eerder in de GMR heeft gezeten.
2 Binnengekomen post
- Directie: het jaarplan 2016-2017 is ontvangen. Aan de directie zal worden gevraagd om
een begeleidend schrijven, waaruit duidelijk wordt wat m.b.t. het jaarplan van de MR
wordt verwacht.
- Ouder: er is een mail van een ouder over de TSO doorgestuurd door de directie. De MR is
echter geen aanspreekpunt voor individuele ouders. Daarom zullen we de mail niet in
behandeling nemen. De directie heeft dit inmiddels opgepakt.
3 Bespreken notulen 06-07-2016
De notulen worden goedgekeurd met dien verstande, dat bij de opsomming “Behandeld 2015
– 2016” het invoeringsplan en plan van aanpak nader zal worden gespecificeerd.
4 Regeling TSO i.v.m. continurooster
Kees licht de stand van zaken toe. Er waren bezwaren van ouders tegen de korte tijd waarin
gegeten moet worden. Bij de kleuters wordt een half uur gegeten. Bij groep 3/ 4 wordt soepel
omgegaan met de tijd waarin moet worden gegeten. In de bovenbouw worden de kinderen
geacht voldoende te hebben aan een kwartier. Er zullen altijd enkele kinderen blijven, die het
binnen die tijd niet redden. Daar valt weinig aan te doen.
Ook zijn er bezwaren van ouders tegen het soms vroege en wisselende tijdstip waarop
gegeten wordt. Met name het vroege eten is voor de ouders een pijnpunt.
Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van de vervangers en de wens, om de pijn van het
vroege eten eerlijk te verdelen tussen diverse groepen. Bovendien schept het relatief vroege
eten de ruimte, om bijvoorbeeld rond 12.45 uur nog even naar buiten te gaan.
Als er overwegende bezwaren blijven bestaan, is er vanuit de directie de bereidheid om
opnieuw naar het PV-rooster te kijken. Dat brengt dan wel met zich mee, dat allerlei andere
roosters moeten worden herzien (klassenbezoeken, gymrooster e.d.). Desgevraagd zegt Kees
toe, dat er vóór de herfstvakantie zal worden geëvalueerd.
Kees wordt gevraagd naar de screening van de ouders die meedraaien in de TSO. Er wordt
een VOG (verklaring omtrent het gedrag) gevraagd zodra duidelijk is dat een ouder langere
tijd zal meedraaien. Desgevraagd door de oudergeleding zegt Kees, dat ouders ook buiten
worden ingezet, maar altijd samen met één of meer leerkrachten.
De rekening voor de vrijwillige eigen bijdrage TSO van € 30,- wordt een dezer dagen
verstuurd.
5 Veiligheid op school (RI&E)
RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Dit is een nieuw document, dat eens per
vier jaar wordt geactualiseerd. Dit document gaat – aldus Kees – voor een groot deel over
fysieke veiligheid. Omdat we in een splinternieuw gebouw zitten, is er bij ons heel veel al
goed geregeld.
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Ontruimingsoefening: er is inmiddels één oefening gehouden. In de maand oktober volgt
een tweede.
Beleidsplan Sociale Vaardigheid: wordt binnenkort aangepast. Vanwege de prioriteit die
aan het Schoolplan is gegeven, is dit beleidsplan wat opgeschoven. Er vindt overigens wel
een Incidentenregistratie plaats.
Warmte: de installatie is in staat, om het CO2-gehalte optimaal te houden. Met de warmte
lukt dat nog niet. Gelukkig is de Gemeente inmiddels doordrongen van het probleem en
wordt er met man en macht gewerkt aan het oplossen hiervan.
Prullenbakken op het schoolplein: gebleken is, dat de Gemeente dit niet tot haar taak
rekent. De school gaat nu zelf bakken bestellen.

6 Bespreking notulen GMR
Er zijn (nog) geen notulen beschikbaar.
7 Evaluatie MR-bijeenkomst Fedra
Alle aanwezige MR-leden hebben de MR-bijeenkomst met Paul Mol als nuttig ervaren. Ook
is het een goede zaak, dat de directie door Paul Mol is bijgepraat over hetgeen met de MRleden besproken is. Dat schept duidelijkheid. Conform het advies van Paul Mol, wil de MR
kiezen voor “de officiële benadering”. In het verlengde hiervan wil de MR overgaan tot het
instellen van een agendacommissie. Deze commissie zal dan 2- tot 3-maandelijks met de
directie overleggen over wat er speelt op school en wat er aan - voor de MR relevante onderwerpen te verwachten valt. Tenslotte zal Mariëlle als voorzitter optreden, omdat een
gedeeld voorzitterschap niet wenselijk is gebleken.
8 Vergaderdata schooljaar 2016/ 2017
De MR-vergaderingen zullen plaatsvinden op de volgende data:
- 2016: dinsdag 27 september, donderdag 10 november, dinsdag 13 december
- 2017: woensdag 25 januari, donderdag 9 maart, woensdag 19 april, donderdag 22 juni.
Mocht één van deze zeven vergaderingen onnodig blijken, dan kan deze komen te vervallen.
9. MR-begroting
Desgevraagd zegt Kees, dat de hoogte van de MR-begroting is gekoppeld aan het aantal
leerlingen op school. Het bedrag was 750 euro op jaarbasis. Kees ziet graag z.s.m. de MRbegroting tegemoet.

10. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

