Notulen MR vergadering maandag 12-03-18
Aanwezig: Gerda Vogelzang, Sarissa Sloot, Femmie Dokter, Petra Hof

1. Opening
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen extra punten voor de agenda.
3. Notulen 22-1-18
Is er iets bekend over de peuterspeelzaal in de school in Oldemarkt? Bij geen van ons iets
bekend, meenemen naar de volgende vergadering met directie.
Informatie over de vorderingen TSO, niks bekend, meenemen naar de volgende vergadering.
De oudergeleding van de MR heeft de kascontrole uitgevoerd. Geen bijzonderheden.
Er is geen wateroverlast meer geweest op het kleuterplein.
De jaarvergadering van de GMR vindt plaats op 19 april (17.00-19.00 uur). Plaats is nog niet
duidelijk. Wie gaan er heen? (Femmie en Petra?)
4. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Op 3 april bespreken we dit protocol in het team. Ouders van kinderen om wie het gaat
moeten daarna zo spoedig mogelijk in gelicht worden.
Vragen die bij ons opkomen zijn:
Wat is de landelijke richtlijn?
Hoe informeer je dit naar nieuwe ouders, bv in het geval van ernstige diabetes?
5. Informatie vanuit de GMR
Er zijn een aantal wijzigingen in de wet medezeggenschap op scholen (WMS) als gevolg van
de wettelijke maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het po.:
 Belemmeringen voor omzetting, uitbreiding met een richting of verplaatsing van scholen
wordt weggenomen.
 Een nevenvestiging met een andere richting dan de hoofdvestiging wordt mogelijk.
 Een splitsing van de gemeentelijke opheffingsnorm mag eerder ingaan
 De termijn voor het melden van de vrijwillige opheffing van een openbare school wordt
versoepeld
Wat verandert er in de WMS? Vanaf 1 januari 2018 moeten conform art.15, lid 3 WMS eerst
de ouders worden geraadpleegd, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt over:




Overdracht of fusie van de school of wijzigen van het beleid ten aanzien daarvan
Wijziging van (het beleid te aanzien van) de grondslag van de school of omzetting van de
school of een deel daarvan
Sluiting van de school

6. Ingekomen post: o.a. uitnodiging 19 april
Uitnodiging jaarvergadering, zie punt 3 hierboven.
Verder geen ingekomen post.

7. Uitwerken onderzoek tevredenheid schooltijden
We willen dat de vraagstelling niet sturend is en komen op de volgende vraag uit:
Bent u tevreden met de huidige schooltijden?
Als antwoord mogelijkheden komen daar dan onder:
 Tevreden
 Meer tevreden dan ontevreden
 Meer ontevreden dan tevreden
 Ontevreden
De vraag wordt via een digitale link naar de ouders gestuurd. Dit gaat in overleg met Age-Jan.
Hierbij moet duidelijk vermeld worden dat dit verstuurd wordt vanuit de MR en niet vanuit
de directie. Hier moet nog overleg over plaatsvinden (1 link per gezin sturen, co-ouderschap).
We willen de vraag graag in de week van 14 mei uitzetten. Sarissa zoekt op wat de
wegingsfactor was 2 jaar geleden. Wanneer wordt het onderzoek gestart.

8. Rondvraag
Sarissa vraagt waarom de Palmpasenviering verplaatst is naar de vrijdag. Femmie legt uit dat
we merken dat er steeds minder kinderen naar de kerk komen voor de viering. We willen
graag zoveel mogelijk kinderen bereiken met deze viering en door het op een schooldag te
gaan vieren weet je dat je alle kinderen erbij hebt. We moeten zorg dragen dat er
communicatie blijft tussen de kerk en de school.
Vraag vanuit Catent:

Binnenkort beginnen we met het brainstormen over hetgeen voor de komende jaren onze
speerpunten moeten worden. We willen dit wederom op verschillende niveaus vormgeven.
Concreet betekent dit dat we willen spreken met stakeholders (inclusief ouders), leraren,
leerlingen en met jullie als directeuren. Voor de stakeholders, leraren en leerlingen
beleggen we een bijeenkomst in vier regio’s binnen ons voedingsgebied (Coevorden e.o.,
Zwolle e.o., Slagharen e.o. en Steenwijk e.o.)
We verzoeken jullie in je team en binnen de SAC/MR te vragen of er leraren/ouders zijn
die tijdens een bijeenkomst aanwezig willen zijn.
De planning maken we binnenkort.
Femmie geeft aan Age-Jan door dat we ons alle vier hier voor willen opgeven.
De nieuwe mail van de MR. Is er nog een mogelijkheid om de oude mailtjes over te zetten
naar de nieuwe mail? Petra vraagt Age –Jan.
Petra vraagt:’ Kunnen we de vergaderingen wat zakelijker houden, ik merk dat er veel tijd in
randzaken gaan zitten. Dat is heel gezellig, maar kost erg veel tijd.’ Gerda geeft aan dat dat
zeker kan. Ze wil dan wel graag dat aanvullingen op de agenda ook van te voren door
gegeven worden aan haar. Hier wordt mee in gestemd.
9. Sluiting

