MR vergadering 06-02-18
Aanwezig: Sander, Niels, Anne-Margot, Klaas, Ingrid, Madelon & Jens

1. Opening en vaststelling agenda
Punt 3, 14 februari komen de BHV’ers bij elkaar. Dus wordt verplaatst.
2. Conceptnotulen 12 december 2017, ter goedkeuring
Goedgekeurd.
3. Ontruimen bij overblijf, 2017-2018
14 feb.
4. Discussie # rapporten en # ouder(-kind)gesprekken
Blad met opties, is met het team over gesproken. 2 mogelijke opties die in
samenwerking met het team zijn gemaakt. Optie 1 is dat er gedurende het hele jaar
elke maand gespreksrondes zijn, deze heeft niet de voorkeur binnen het team.
Optie 2 gaat uit van 2 rapporten, de eerste wordt in januari uitgegeven en de 2 e in
juni. In november zal er dan wel een gespreksronde zijn voor alle ouders, waarbij
ook de cognitieve ontwikkeling besproken zal worden. In maart, wanneer alle cito
resultaten binnen zijn, zal dan de tweede gespreksronde zijn (facultatief). In juli is
er een derde facultatieve gespreksronde.
De klankbordgroep had als uitgangspunt dat de ontwikkeling van het kind
voldoende in de gaten wordt gehouden en wordt gecommuniceerd. Dat lijkt in de
tweede optie het geval. Elke 2 maanden is er de mogelijkheid tot een gesprek. In de
onderbouw zullen niet alle gesprekken ouder/kind gesprekken zijn. In de
bovenbouw zal dit vaker het geval zijn. In plek van een rapport in november volgt
een eerste gespreksronde, waardoor ouders ook geïnformeerd worden. Dit zal
schriftelijk worden gecommuniceerd naar de ouders van de klankbordgroep. Bij de
volgende vergadering (03-04) zal dit worden teruggekoppeld.
5. Communicatie (i.r.t. klankbordavond)
De communicatie is te verstrooid, er zijn te veel bronnen. Klaas geeft dit ook aan.
Het bestuur van SCOL heeft sinds kort besloten dat alle scholen moeten gaan
werken met schouder.com. Hiermee wordt eigenlijk het probleem al getackeld,
omdat dan alle communicatie via deze site zal gaan.
Alsnog is het handig om precies op een rijtje te hebben waar het fout gaat, omdat er
informatie verloren gaat.

Er wordt een overzicht gemaakt van wat er allemaal wordt gemist en iedereen gaat
dit bekijken. De volgende keer is er een overzicht en kunnen we het bekijken en
bespreken. Ook zal er dan worden gekeken naar de mogelijkheden van
schouder.com.
6. Continuïteit binnen De Schakel (oa leerlingenaantallen en aannamebeleid)
Eind februari/begin maart wordt er duidelijkheid geboden vanuit SCOL omtrent
extra hulp binnen de school. Dit kan zijn een onderwijsassistent binnen de school, of
een extra leerkracht die 2 of 3 dagen een klas overneemt van een huidige docent.
Een andere optie is een zij-instromer vanuit de universiteit die graag docent in het
basisonderwijs zou willen worden, dit plan staat echter in de kinderschoenen.
De formatie voor 2018 is nog onzeker. Er worden 2 scenario’s voorgelegd, maar het
zijn richtlijnen. Mede door bovenstaande, hier komt dus binnenkort meer
duidelijkheid over. Waarschijnlijk na de voorjaarsvakantie.
7. Begroting MR en begroting Schakel
Sander licht deze kort toe en moet daarna gaan. De resterende aanwezigen gaan er
naar kijken en bij eventuele vragen worden deze naar Sander gemaild.
Waarom is de €250 voor de MR €200 geworden?
8. Beleid/regels/afspraken bij extreme weersomstandigheden
Na de afgelopen herfststorm was de gym van groep 3 verplaatst naar de gymzaal
op school. Zijn er hier afspraken over? Deze moeten worden besproken binnen
schools, wat te doen bij code rood? Gaat het team bespreken.
9. Mededelingen directie
10. Rondvraag
- Er wordt een deurwacht geregeld voor de verkiezingen.
- Rabobank wensenfonds: kan in het najaar. Goede, alternatieve manier om extra
inkomsten te genereren voor leuke ideeën.
11. Sluiting
21:04 sluiting.

