Notulen MR vergadering de Kameleon
Datum: 21-09-2016; 19:30 u
Aanwezig: Edwin, Antonette, Peter, Helen, Rogier, Paula
Afwezig: Renée, Josefien
1. Opening door Edwin
2. Mededelingen van de directie
Informatie vanuit de stuurgroep. Er zijn dit schooljaar al twee gezamenlijke
bijeenkomsten geweest van de drie betrokken scholen. Ook
vertegenwoordigers van de Hoeve waren aanwezig. Alhoewel ze kritisch staan
ten opzichte van het traject stellen ze zich participerend op.
De stuurgroep heeft afscheid genomen van Carine Hulscher van bureau
Leeuwendaal. De stuurgroep was niet tevreden over haar bijdrage.
Leeuwendaal blijft wel betrokken bij de verdere uitwerking met als nieuwe
adviseur Jan Bustin.
Er is nog geen eindrapport van de onderzoekstraject opgeleverd. De officiële
goedkeuring moet nog komen. De MR zou graag zien dat de MR geïnformeerd
wordt voordat er info naar de ouders gaat.
Er is nog geen voorstel over de fusie voor de MR. De fusie wordt eerst
verder uitgewerkt. Het wordt daarna pas voorgelegd aan de MR’en.
De vraag aan de MR is of leden van de MR gaan participeren in de
werkgroepen. Door actief te zijn in een werkgroep zijn ze betrokken bij de
uitwerking. Dit maakt het echter ook ingewikkelder om in een later stadium
blanco iets te vinden over de uitwerking. De MR moet hierover een standpunt
innemen. Dit ook in overleg met de leden van de twee andere MR’en.
3. Jaarverslag 2015/2016; Jaarplan 2016/2017; Verbeterplan
Peter heeft met Monica Lumkes en Gerard van der Burgt de opbrengsten en
het jaarverslag van het afgelopen schooljaar en het jaarplan van het komend
jaar besproken.
Het nieuwe plan heeft de focus qua nieuwe activiteiten gericht op de fusie.
Ze waren tevreden over de resultaten en het jaarverslag is goedgekeurd.
In het jaarplan komt niet terug dat de overblijfouders zich ook komend jaar
laten bijscholen zoals benoemd in het jaarverslag. De ouders hebben
aangegeven na volgend jaar te stoppen als overblijfouders. In overleg met
Peter is daarom besloten dat er geen opleiding gevolgd zal worden komend
jaar. Het overblijven gaat volgens de leerkrachten ook duidelijk beter dan

eerder. Het betekent natuurlijk wel dat voor het jaar 2017/2018 voor de
(fusie-) school andere opvang geregeld moet zijn.
Peter kijkt na of met het vertrekken van een aantal leerkrachten er nu met 3
BHV-ers en 1 EHBO-er over de dagen heen voldoende BHV-ers zijn conform
de BHV-eisen voor een basisschool.
Op 20 september heeft er een ontruimingsoefening plaatsgevonden. Deze is
goed verlopen. De officiële evaluatie volgt.
De OV wil graag beter op de hoogte te gehouden worden door de MR over de
fusie. Edwin zal namens de MR een mail sturen aan de voorzitter van de OV
om aan te bieden dat een vertegenwoordiger van de MR een keer aanschuift
bij een overleg van de OV om aan te geven over hoe de MR werkt.
Aan de bijlage van de Schoolgids worden de uitgewerkte onderwerpen
huiswerk en doubleren toegevoegd.
4. Sociale media protocol
Het protocol sociale media wordt opnieuw aan de MR gemaild. Op- en
aanmerkingen worden uiterlijk 1 oktober aan Peter gemeld.
5. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken
6. Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd.
7. Verslag GMR
Geen verslag GMR
8. Rondvraag
Geen rondvraag
9. Twee data vooruit gepland:
2 november 2016 om 19:30 u
14 december 2016 om 19:30 u

Sluiting: 21.00 uur

