Notulen MR vergadering de Kameleon
Datum: 12-11-2015
Aanwezig: Edwin, Paula, Antonette, Josefien, Peter, Helen, Rogier
Afwezig: Renee
1. Opening
Door Edwin
2. Ontruimingsplan
Peter heeft het ontruimingsplan aangepast, maar is nog niet helemaal tevreden.
Hij geeft aan dat er nog wel wat aan verbeterd moet worden.
In het team is dit al besproken.
Binnenkort gaat Peter met de BHV-ers in overleg om een datum te prikken voor
ontruimingsoefeningen. (Fase 1, leerlingen en leerkrachten zijn vooraf
geïnformeerd, fase 2, medewerkers zijn geïnformeerd en fase 3 is het voor een
ieder onverwachts).
Voor nu laten we het even zo, en tegen die tijd dat het aangepast wordt gaan we
hier verder over in discussie.
De MR gaat hiermee akkoord.
3. Diepteanalyse
De gegevens van de Citotoetsen van afgelopen schooljaar zijn besproken met
Gerard vd Burgt en Monica Lumpkens van het bestuur.
De groei die wij gemaakt hebben is goed.
De entreetoets wordt in groep 7 afgenomen, in mei. Daarna komen de gewone
Citotoetsen, kinderen worden dan “toetsmoe”. Er wordt eigenlijk 2x hetzelfde
getoetst. Er is nu besloten om de eindcitotoets van groep 7 te laten vervallen.
Ook waren zij zeer positief over de ontwikkeling binnen de school.
Rapport:
In januari nemen we rustig de tijd om de Citotoetsen af te nemen, dus niet voor
het rapport. De laatste jaren moesten de toetsen in zeer korte tijd afgenomen
worden om de gegevens op tijd klaar te hebben. Het rapport krijgen de kinderen
eerder mee naar huis dan de cito-uitslagen.
Dit kan ook gunstig uitvallen voor de Cito uitslagen, officieel mogen de toetsen
ook pas half januari / half februari.
De ouders worden tijdig geïnformeerd.

4. Status onderzoeksfase samenwerking Fontein
De informatie avond is goed bezocht en de ouders waren kritisch, maar niet
negatief.
Ouders blijven angstig en ongerust.
Er zijn nog een aantal mailtjes bij Edwin binnengekomen n.a.v. de informatie
avond. De meesten overigens positief.
Carine heeft een communicatieplan geschreven.
De projectgroep moet nu samengesteld worden.
De projectgroep bestaat uit:
 Directeur-bestuurder
 Beide directeuren
 Een teamlid van beide scholen
 Een ouder van beide scholen
 Carine
Peter vraagt of de oudergeleding z.s.m. wil laten weten wie van de ouders van de
MR er in de projectgroep gaat.
5. Overige informatie
Er komt een ‘Sint-actie’; ‘Sint voor elk kind’.
Er wordt gebruikt speelgoed ingezameld voor de voedselbank
Ouders hebben via schoudercom daar al bericht over gehad.
De brief gaat a.s maandag mee.
Overigens gaat AH nu landelijk ook een speelgoed inzamelactie houden, weliswaar
niet voor de voedselbank.
Schoudercom:
Het wordt goed gebruikt door ouders en leerkrachten.
Nog 7 ouders hebben zich niet aangemeld.
Kerst
De leerlingenraad heeft mee mogen denken over de invulling van de kerstviering.
De werkgroep gaat dit ook meenemen. Hun idee was om een kerst-on-stage te
organiseren en dit gaat ook gebeuren
Social media
Er komt dit schooljaar een informatie avond over social media, op initiatief van
de gemeente.
De gemeente heeft alle OV’s van de Beuningse scholen benaderd.
In welke vorm is nog niet duidelijk. Per school of met een aantal scholen samen.
6. Notulen 01-10-2015

Rondvraag van Antonette:
De verdeling van ouders/leerkrachten binnen de MR is ongelijk.
Dit kan problemen geven bij stemming.
Antwoord: Edwin onthoudt zich van stem, als de verdeling ongelijk is.
7. Binnengekomen stukken
Er is een vraag binnengekomen of ouders aanwezig mogen zijn bij MRvergaderingen. Ouders mogen deels als toehoorder aanwezig zijn, tot het
moment dat de voorzitter besluit dat het niet meer openbaar is.
De vergaderdata moeten dan wel bekend zijn.
Dus graag op de kalender plaatsen wanneer wij vergaderen.
Peter zal dit doen.
Gerard vd Burgt heeft beloofd dat er een verslag van de informatie avond
van juni gepubliceerd zou worden. Peter gaat informeren.
8. Rondvraag
Antonette: In de volgende vergadering de nieuwe vergaderdata plannen.
Sluiting: 21.45 uur.

