Notulen MR vergadering de Kameleon
Datum: 01-10-2015
Aanwezig: Edwin, Renée, Paula, Antonette, Josefien, Peter
Afwezig: Rogier, Helen
1. Opening
Door Edwin
2. Externe adviseur
De keus is gevallen op Carine Hulscher van bureau Leeuwendaal. Haar offerte en
presentatie spraken de stuurgroep erg aan.
Maandag 19 oktober van 20.30-21.30 uur komt zij zich voor ouders en teamleden
voorstellen bij ons op school en gaat ze vertellen hoe zij te werk zal gaan. Dit is
een startbijeenkomst. Dit doet zij diezelfde avond ook op de Fontein.
Gerard vd Burgt zal de inleiding verzorgen.
Peter neemt contact met Gerard op, om te vragen hoe ze te werk gaat. In haar
offerte staat nl. dat ze voorafgaande aan deze startbijeenkomst een
communicatieplan opgesteld moet hebben. Afhankelijk van het antwoord van
Gerard wordt bepaald of de uitnodiging voor de ouders meegaat.
3. Schoolplan en schoolgids
Schoolgids is aangepast, er zijn kleine veranderingen aangebracht.
Geen opmerkingen, dus in orde.
Nieuwe leerlingen krijgen een schoolgids.
Schoolplan:
Theo heeft daar een start mee gemaakt.
We gaan geen grote zaken aanpakken, omdat we in een overgangsjaar zitten.
Er staan een aantal verbeterpunten op de rol, die dit jaar aan bod komen.
 Overblijfouders: Zij starten in november met een training.
Vanaf dit schooljaar komen er op vrijdag extra leerlingen bij het
overblijven vanuit de ‘plusgroep’. Dit zijn kinderen van andere Beuningse
scholen.
 Informatie avond over sociale media.
Dit zit in de planning en wordt georganiseerd door de OV’s van alle scholen
en is geïnitieerd door de gemeente Beuningen.
 Ontruimingsplan
Peter gaat navragen waar het plan is en gaat daarmee aan de slag.
Voor de herfstvakantie moet het plan in orde zijn, en doorgemaild worden
naar de MR.

Het plan moet goed gecommuniceerd worden met het team.
Daarna gaat er een oefening plaatsvinden.
De Ouders van de MR gaan hier niet mee akkoord. Zij zijn van mening dat
het plan er nu moet liggen.

4. Binnengekomen stukken
Brief van een ouderpaar binnengekomen. Zij maken zich zorgen over het
komend onderzoek en de toekomst van de school.
Renée zal de brief beantwoorden.
De OV wil graag betrokken worden en meepraten in het
onderzoekstraject.
De OV zal wellicht gehoord worden , maar hebben in principe geen
‘rechten’. Edwin heeft de OV doorverwezen naar Peter en zal via de mail
reageren.
5. Verslag GMR
Josefien doet kort verslag van de vergadering.
6. Rondvraag:
Paula: Kunnen we een planning maken voor het komend jaar?
Donderdag 12 november
Woensdag 9 december
Donderdag 21 januari
Antonette: verdeling binnen de MR is ongelijk , 4 ouders en 3
leerkrachten.
Hoe doen we dat met een stemming? Komt volgende keer op de agenda

