1. Agenda MR overlegvergadering 9 oktober 2017
Plaats: Panta rhei
Tijd: 20.00-22.00 uur
Tijd
1. Opening en mededelingen

20.00 uur (5min)

2. Vaststellen van de agenda

20.05 uur (5 min)

3. Vacature personeelsgeleding
MR

20.10 uur (10 min)

4. Cao en schoolrooster

20.20 uur (15 min)

5. Veiligheid en gezondheid:

20.35 uur (15 min)

-

bijlage

Terugkoppeling
tevredenheidsonderzoek
RI&E

6. Leerlingenprognose stand 1
oktober

20.50 uur (10 min)

7. Ouderavond met thema
sociale media

21.00 uur (10 min)

8. Samenwerking MR & opvang

21.10 uur (15 min)

9. Scholing MR

21.25 uur (10 min)

10. Jaarplanning (concept volgt
nog)

21.35 uur (10 min)

11. vaststellen van de notulen

21.45 uur (5 min)

12. Actielijst vorige vergadering

21.50 uur (5 min)

13. Rondvraag

21.55 uur

14. Sluiting

22.00 uur

Notulen 5-9-2017

Notulen overlegvergadering MR 9 oktober 2017
Plaats: Panta rhei
Tijd: 20.00-22.00 uur
Aanwezig namens MR: Mirjam, Jeroen, Joey, Jamie, Marcel, Carla, Raymond, Silvia, Simone
Aanwezig namens directie: Juliët
Afwezig (met kennisgeving): Peter, Raymond
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
Agenda is vastgesteld
3. Vacature personeelsgeleding MR
4. Cao en schoolrooster
Dit jaar moet er beslist worden basis of overlegmodel, in mei moet taakbeleid gemaakt
worden, dus in april moet model beslist worden. Maandag 30 okt. is er een bijeenkomst
over het basis of overlegmodel voor personeelsgeleding MR, daarna zal het team
geraadpleegd worden.
Misschien overwegen van tijdsindeling, (continu/ overblijf), dus moet er een ouderpeiling
komen over de situatie nu, waar hebben ouders behoefte aan? Dit zijn twee trajecten naast
elkaar, hierin nemen we ook verdeling uren mee. Dit moet nog verder uitgedacht worden.
Hier komen ook ouderpeilingen in voor, uiteindelijke beslissing kan dan daarop gebaseerd
worden. In MR vergadering van maart 2018 moet dit overlegd gaan worden. Schooltijden
moeten dan vaststaan (tussen jan en mrt 2018 moeten schooltijden voorgesteld worden aan
ouders) eind nov/ begin dec 2017 ouderpeiling (ēnquete). Vóór 28 nov moet concept
enquête klaar zijn. Vanuit MR groepje enquête; Jeroen, Mirjam, Marcel en Juliet
5. Veiligheid en gezondheid:
 Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek; ontwikkelpunten bij personeel, komen
overeen met punten van inspectie en punten welke we nu aan het ontwikkelen zijn.
De analyse van de onderzoeken wordt besproken in de vergadering van november.
 RI&E; risico inventarisatie en evaluatie
Vragenlijst over veiligheid,( oudergeleding van PR en SP)
6. Leerlingenprognose stand 1 oktober
Leerlingaantal 449, in 2016 was dit 437, voornamelijk SP, PR is gestegen met 8. Is nog
redelijk binnen de norm. Er staan nu 49 leerlingen (instroom) op de lijst, staan nu quitte.

Verwachting is dat er stijgende lijn in zit. Per 1 jan. 2018 veranderen de regels, elke school
moet dan een PSZ /Kinderopvang hebben.
7. Ouderavond met thema sociale media
Gezinsspecialiste Marianne heeft dit ook al geopperd. Juliët vraagt Marianne om bij
bovenbouw vergadering te zitten om over invulling mee te denken. Juliët peilt De Westhoek
voor eventuele samenwerking.
8. Samenwerking MR & opvang
Juliët is bij de oudercommissie van de opvang geweest, dit was ook met ouders van andere
scholen. Het zou fijn zijn om over en weer inzicht in notulen te krijgen. Voorstel om eens op
zelfde avond te vergaderen om makkelijker elkaar te vinden/ ontmoeten. Tegen die tijd over
gezamenlijke punten nadenken.
9. Scholing MR
Zie punt 12, actielijst vorige vergadering
10. Jaarplanning
11. Vaststellen van de notulen
Notulen zijn vastgesteld
12. Actielijst vorige vergadering
Mirjam: Nascholing MR kost 750 euro, met reisvergoeding e.d. erbij komt op 1000,- is een
dagdeel van 3 uur, dit is de basis, kan evt. nog met aanvullende module erbij. Mirjam kijkt
voor een datum in januari.
Joey: bespreekt dit verder met Juliet
In de herfstvakantie wordt de website geüpdatet, dan komt jaarverslag erop, notulen komen
er ook op en algemeen stuk van MR
Simone: boekje MR moet volgens Bianca op school liggen
Jamie: met Juliët briefjes geregeld naar ouders over toestemming alleen teruglopen
13. Rondvraag
geen
14. Sluiting
21.20 uur

Actielijst bij notulen 09-10-2017
Allen:
 Sponsoren (logo) plaatsen waar dit mogelijk is (denk aan Biesheuvel)
 Nadenken over wat we in de jaarplanning willen hebben.
Mirjam:
 Ouderpeiling (enquête) meedenken
Peter:
 Gaat nadenken over besluit wel of niet verkiesbaar stellen als MRlid
Juliët:


Mailt team Panta rhei of iemand zich aan wil melden als MR-lid
personeelsgeleding
 Ouderpeiling (enquête)
 Gezinsspecialiste vragen aanschuiven bij bovenbouwvergadering ivm sociale
media
 Westhoek peilen over eventuele samenwerking ouderavond Sociale media
Simone:
Jeroen:
 Ouderpeiling (enquête) meedenken
Joey:



Samen met Juliët beter proberen te regelen hoe de opvolging van
bestuursleden in zijn werking gaat.
Jaarverslag (aanvullen) en notulen MR plaatsen op de websites (Saskia
vragen)

Mark:


Meer bekendheid over schoolgids op de website en algemeen stukje over MR
(waar notulen te vinden ed)

Jamie:
Marcel:
 Ouderpeiling (enquête) meedenken
Raymond:
Agendapunten voor de volgende vergadering(en):



Continuerooster
Ouderavond (internet/telefoongebruik bij kinderen)

