Notulen MR vergadering 04-12-2017
Start: 20.00 uur
Einde: 22.05 uur
Aanwezig: Ewald, Fred, Gio, Ingrid, Roeline, Wob
Afwezig: Karin
1. Opening en vaststelling agenda
Aanvullende agendapunten: 12 december staking en Focus MR, nadenken over bredere inzet.
2. Vaststellen notulen MR vergadering 30 oktober 2017
Notulen zonder aanpassingen goedgekeurd.
3. Actielijst
 Zichtbaarheid MR bij het team. Proactieve houding van het team. Niet alleen van bovenaf
informeren (bijvoorbeeld werkdruk). Het zou mooi zijn als de teamleden ook zelf punten
aandragen die behandeld kunnen worden in de MR.
 ICT beleidsplan naar de volgende vergadering op 5-2-18 verplaatsen.
 Actie 10 en 11 worden gesloten. Wordt agendapunt op volgende vergadering (protocollen
stichting).
 Punt 12 huisvesting: de gemeente gaat redelijk ver mee en gaat een verder uitwerken. Skar is
akkoord en Batavorum ook. Er gaat een brief naar ouders van de Kameleon en ouders Skar
krijgen brief met meer info en dat de kinderopvang in Driel blijft bestaan.
4. Agendapunten jaarplan
 Vaststellen Arbo jaarplan (inclusief ziekteverzuimbeleid). Ziekteverzuim binnen stichting relatief
hoog. Directeuren hebben korte cursus over omgaan met ziekteverzuim gehad. Blijven
monitoren en signaleren. Arbo jaarplan wordt 1x in de 4 jaar aangepast. Het nieuwe jaarplan
moet in 2018 worden vastgesteld.
 Informatie en discussie over begroting. Personele begroting en exploitatie begroting. Begroting
mag niet op min uitkomen. Waar op bezuinigd kan worden, wordt kritisch bekeken en
doorgevoerd. Personele begroting: fusiegarantie moet afgebouwd worden. Arie gaat met
pensioen. Charlotte (IB'er) gaat met pensioen. Twee mensen weg via natuurlijk verloop. Er is
een interne vacature en wordt uit eigen geleding ingevuld. Het wordt puzzelen om alles goed
ingevuld te krijgen. De school had 3 jaar een luxe positie qua invulling extra uren. Dit wordt
afgebouwd.
 Pestprotocol evalueren: wordt geïntegreerd in samenvoegen vreedzame school.
 Informatie over het jaarplan: wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
 Aanpassing ICT beleidsplan: wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
 GMR notulen en agenda. Gemeente stopt met onderhoud schoolpleinen en onderhoud
speeltoestellen. De overdracht naar de scholen is nog niet afgerond. Geldt ook voor de



Kameleon. Gio is niet akkoord met aantal zaken qua materiaal schoolplein, zoals boomschors op
grote schoolplein en opstaande randen. Waarschijnlijk komt er kunstgras en gaan de opstaande
randen weg. De kosten worden gedeeld tussen gemeente en stichting.
Vakliteratuur; geen bijzonderheden.

5. Pestprotocol
Zit op dit moment niemand in.
6. WVTTK
Staking 12 december. De regering heeft tot en met 5 december om te reageren. Het team wil
doorpakken en gaat niet akkoord met het voorstel van de regering en staat achter een volgende staking.
Ouders worden hier dan zsm over geïnformeerd.
Gymles groep 6: een ouder heeft meerdere gymlessen over boksen gegeven (veel meisjes vonden dit
niet leuk en ouders zijn hiermee naar Gio gegaan), maar dat was niet de bedoeling. Ron doet de les
weer. Als dit soort initiatieven breder wordt getrokken kan het een mooie vorm van ouderparticipatie
zijn.
Samenwerking met PO-VO, kennis delen 'project college tour' groep 8 mede door Gio opgericht met nog
2 scholen in Elst en 3 VO scholen in Elst. Dit was een pilot. Kinderen uit groep 8 gaan op eigen niveau
een aantal dagdelen naar VO en de mentoren op VO draaien lessen mee in groep 8 om te ervaren hoe
bepaalde lessen gaan en op PO worden ingevuld. Er is veel interesse voor dit initiatief en daarom wordt
het breder getrokken dan alleen Batavorum scholen.
Hoe kunnen we de focus breder trekken dan alleen jaarplan activiteiten afvinken. Proactieve houding
leerkrachten is belangrijk maar wel een groeiproces. De rol van de portefeuillehouder wordt
belangrijker. Vooraf al bepaalde acties oppakken en voorbereiden. Zodat bij afwezigheid van
bijvoorbeeld Gio het punt wel besproken kan worden. Wat is er nog meer dan alleen de vaste punten.
Ruimte reserveren op de agenda zodat we inhoudelijk met elkaar kunnen sparren. Elkaar hiermee
helpen om scherp te blijven en toe te zien op het efficiënt vergadering.
Potentiële onderwerpen: Waar wil de Kameleon heen. Toekomst perspectief. Wat betekent dat voor...
etc. Onderwijs verandert, ouders veranderen. Hoe zit het met bijvoorbeeld schooltijden. Flexibele
vakantieplanning.
Gespreksonderwerp voor volgende vergadering: hoe ziet de rol voor de leerkracht er in 2025 uit? En
welke rol hebben ouders.
7. Vaststellen agenda vergadering maandag 5 februari 2018
Evalueren bijwerkingen ICT beleidsplan
Leerkrachten tekort
GMR notulen en agenda
Inventarisatie scholingsbehoefte MR
Vaststellen Vakantierooster
Voorbereiding verkiezingen MR
Protocollen aansprakelijkheid stichting
School jaarplan
8. Sluiting 22.05 uur

