Notulen MR vergadering van 12-12-2013

Aanwezig:

Renee, Josefien, Antonette, Rogier, Edwin, Helen
en Peter

1. Opening
Door Renee om 20.00 uur.
2. Vaststellen agenda
Extra agendapunt ‘Pestprotocol’.
3. Nieuws van de directie
Theo is niet aanwezig, Antonette doet verslag.
-Opbrengsten:
De Kameleon scoort landelijk gezien (Cito) onder de maat. Een van de oorzaken is
dat onze school onder het Brinnr. Van de Beundert is verder gegaan. Dit geeft
geen goed beeld van de (historische)opbrengsten van onze nieuwe school.
Om de opbrengsten van onze school te verbeteren zijn er verschillende
trajecten in gang gezet. Deze staan beschreven in een verbeterplan. Dit plan
komt in de volgende vergadering op de agenda.
-Groep 2-3
De gesprekken met de ouders zijn inmiddels achter de rug. Er is bekend gemaakt
welke kleuters met groep 3 gaan meedraaien. Dit is allemaal zonder problemen
verlopen.
Er komt een berichtje op facebook (Helen maakt een foto) om deze kleuters
succes te wensen en om twijfels over het aantal wat overgaat weg te nemen.
-Uitkomst studiedag
Op de studiedag is de tweede kernwaarde uitgewerkt. Dit is de kernwaarde
‘Samenwerking’. We krijgen deze uitgereikt samen met het boekje
‘Competentieset leerkrachten’.
We zijn inmiddels ook bezig geweest met de lesroosters in het kader van
effectieve leertijd.
-Rapporten
We krijgen de laatste versie van de rapporten uitgereikt. De rapporten zijn op
enkele kleine puntjes aangepast maar zien er grafisch hetzelfde uit als vorig

jaar. Grootste verandering is dat de cito scores anders gaan noteren. Dat wordt
nu geschreven als I t/m V (Romeinse cijfers).
4. Ingekomen stukken
-Info MR magazine (in tweevoud)
-Nieuwsbrief van de Kameleon
5. Notulen vorige vergadering
Worden goedgekeurd en kunnen op de website.
6. Pestprotocol
We krijgen het pestprotocol uitgereikt.
Bij het stappenplan gaat het over het moment waarop de ouders worden
geïnformeerd. Ouders moeten worden geïnformeerd bij stap 1. Dit zal worden
aangepast in het protocol.
De MR gaat akkoord met dit protocol onder voorbehoud van de bovengenoemde
wijziging.
7. GMR
-Er is afscheid genomen van de oud bestuurder van de stichting.
-We hebben allemaal gestemd voor de ondersteuningsraad passend onderwijs.
-Er is een vertrekregeling voor onze directeuren, maar niemand maakt daar
gebruik van.
8. Statuut en reglement
Rogier neemt in het kort het statuut door. Er worden direct nog wat kleine
zaken aangepast. Hiermee is ons statuut klaar en wordt in de volgende
vergadering nog een laatste keer bekeken waarna het in werking kan treden per
1-1-2014.
9. Rondvraag
Edwin: Is er beleid op het gebied van mobiele telefoons in de klas?
Op zich zijn hier duidelijke regels over. In de nieuwsbrief komt nog eens
duidelijk te staan welke afspraken er zijn. Ook in de klassen zal hier aandacht
aan besteed worden.
10. Sluiting
Om 21.05 uur
Vergaderdata:
Woensdag 29 jan 2014
Woensdag 19 maart 2014
Woensdag 7 mei 2014
Woensdag 18 juni 2014

