Notulen MR vergadering de Kameleon
Datum: 24-02-2016
Aanwezig: Edwin, Paula, Antonette, Josefien, Peter, Helen, Rogier
Afwezig: Renee
1. Opening (19.50 uur)
Door Edwin
2. Mededelingen van de directie
Formatie:
Hilde Kling is gestart en draait 2 dagen groep 5/6, de andere 2 dagen zorgt ze
voor ondersteuning in andere groepen en hulp aan meer begaafde kinderen.
Anny de Klein is gestart in groep 1-2 voor de vervanging van Femke
Menno, de LIO stagiaire in groep 6-7, is ook gestart en Antonette kan nu op
maandag haar BAPO-dagen nemen.
Milou, ook een LIO stagiaire, start binnenkort in groep 4 op maandag, dinsdag,
woensdag zodat Johan ook voor extra ondersteuning kan zorgen.
Evaluatie van blok 2:
Het team heeft geëvalueerd en tot nu toe loopt het allemaal wel naar
tevredenheid. We hebben afgesproken om dit jaar geen nieuwe onderwerpen aan
te pakken.
CITO:
De afname van de CITO toetsen is goed verlopen, omdat we van te voren een
goede planning hadden gemaakt en diverse mensen ingezet hebben voor
ondersteuning, zodat de toetsen in alle rust afgenomen konden worden.
De CITO uitslagen zijn tijdens de gesprekken besproken.
Via Schoudercom is de planning van de rapportgesprekken gemaakt, bij de
meeste ouders is dit zeer goed bevallen.
Open dag 8 maart:
De communicatiegroep zorgt die dag dat er voldoende ‘reclame’ wordt gemaakt.
Voorstel: Plusklas aan het werk, handvaardigheid misschien de hele dag?
3. Onderzoekstraject Kameleon/Fontein
Vorige week is de stuurgroep bij elkaar geweest.
De scenario’s zijn bekeken.
Gerard van der Burgt en Carine Hulscher gaan in gesprek met de Hoeven en de
Peppel, hoe zij tegenover een fusie staan. Wij moeten iets doen, zij zitten nog
niet onder opheffingsnorm.
De kans dat de Triangel erbij betrokken gaat worden is zeer klein.

Fusie Kameleon en Fontein zou levensvatbaar (voor 10 jaar)zijn volgens Carine,
maar met een hele kleine marge.
23 maart is er een bijeenkomst in “de Vrijboom” voor alle ouders van de
kameleon en de Fontein en wordt het tussenrapport gepresenteerd.
De MR wil ruim op het tijd het conceptrapport toegestuurd krijgen.
Extra vergadering MR (onder voorbehoud) dinsdag 22 maart 19.30-20.30
uur.
4. Voortgang sociale media
De groepen 7 en 8 krijgen voorlichting over sociale media van een deskundige op
vrijdag 24 juni.
29 juni worden op drie scholen bijeenkomsten over sociale media gehouden voor
ouders van groep 7 en 8 van alle scholen van Beuningen, georganiseerd door de
gemeente.
Ouders van onze school worden uitgenodigd op de Peppel.
Uitnodiging volgt nog.
De school kan geen protocol maken voor leerlingen, maar als school moeten we
wel een protocol maken voor leerkrachten en stagiaires.
De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beelden, die door
ouders worden gedeeld.
Werkgroep komt er nog op terug.
5. Notulen 21 januari
De agenda wordt opgesteld op prioriteit.
Bij tijdgebrek worden (minder urgente ) punten doorgeschoven naar een
volgende vergadering.
De evaluatie van het ontruimingsplan is nog niet gezien door de MR.
Zodra die er is wordt hij besproken en bekeken wat er verbeterd moet worden.
Lia is directeur van de Fontein
6. Ingekomen stukken
Geen
7.Verslag GMR
Josefien doet kort verslag van de afgelopen vergadering.
Rondvraag
Geen
Sluiting: 21.15 uur

