Notulen MR vergadering 05-02-2018
Start: 20.00 uur
Einde: 22.10 uur
Aanwezig: Ewald, Fred, Gio, Ingrid, Roeline
Afwezig: Karin, Wob
1. Opening en vaststelling agenda
Extra punt op de agenda: invullen personeelsgeledingen ivm vertrek Wob. Er moet vanuit het team
versterking komen. Streven is om 12 maart een nieuw lid voor de MR te hebben.
2. Vaststellen notulen MR vergadering 4 december 2017
Geen opmerkingen. Notulen zijn vastgelegd.
3. Actielijst 30 oktober 2017
- Notulen weer op website plaatsen.
- Agendapunt voor volgende vergadering: samenvoegen plan vreedzame school en pestprotocol.
- kinderraad wil graag van het geld van de MR een buiten podium aanschaffen. De ouderraad vindt het
een goed idee en gaat kijken of zij ook een bijdrage kunnen leveren.
- het plan van de Skar ligt bij de gemeente. Skar moet in juni hun huidige locatie verlaten.
- de club van 50: valt onder sponsoring en staat in oktober op de agenda. Er is nu nog geen aanleiding
om hier echt aandacht aan te besteden. De school heeft nog geen sponsorgeld nodig om activiteiten te
kunnen ondernemen.
4. Agendapunten jaarplan MR Kameleon 2017 v1.0
- Karin/Fred: evalueren/bijwerken ICT beleidsplan
Ron heeft het plan bijgewerkt, de behaalde doelen doorgestreept en een aantal lange termijn doelen
zijn korte termijn doelen geworden. Als alle doelen zijn behaald dan wordt er een nieuw plan
geschreven. Nu zijn er geen lange termijndoelen meer. De doelen zijn smart/concreet uitgewerkt.
- Ewald: leerkrachten tekort
De school redt het nog steeds. Er zijn nu 2 leerkrachten ziek. Als er geen inval geregeld zou kunnen
worden dan waren er gelukkig nog oplossingen binnen het team. Dit was nu niet nodig. Het Batavorum
is bezig met het samenstellen van een vaste invalpoule met leerkrachten die een jaarcontract van
Batavorum krijgen en (langdurig) op een van de scholen werkt.
- Fred: inventariseren scholingsbehoefte MR
Er is op dit moment geen behoefte aan scholing.
- Fred: GMR notulen en agenda
De notulen en agenda van de GMR wordt door de secretaris GMR naar mailbox MR gestuurd. Er waren
geen notulen alleen een agenda.

-Fred: vakliteratuur lezen
Map ligt bij Roeline.
- Ingrid: vaststellen vakantierooster
MR heeft geen opmerkingen. Vakantierooster is vastgesteld.
- Ewald: voorbereiding verkiezingen MR
Het termijn van 3 jaar loopt voor Fred en Ingrid af. Fred wil zich weer verkiesbaar stellen, Ingrid niet. Na
de meivakantie de verkiezingen opstarten zodat het voor de zomervakantie rond is. Ewald start de
procedure op na de meivakantie.
- Allen: protocollen aansprakelijkheid stichting
Binnen de stichting zijn veel protocollen. Gio heeft een overzicht gemaakt van de meest belangrijke
protocollen. Hiernaast wordt van de leerkrachten verwacht obv gezond verstand te handelen. Er is een
juridische paraplu en school is verzekerd in gevallen van overmacht.
- Roeline: informatie over het schooljaar plan
2015-2019 Volledig plan met onder andere Engels, ICT, IPC, cultuur en kwaliteit, scholingsplan
medewerkers, lezen (werkgroep heeft 2 methoden bekeken voor beginnende lezers/ groep 3). Het is Lijn
3 geworden. Binnenkort zit de werkgroep bij elkaar om het verder in te vullen. In mei/juni wordt nieuw
schooljaar plan besproken in de MR en vastgesteld.
5. Pestprotocol
Integreren met visie vreedzame school. In het nieuwe plan worden elementen uit de visie van
vreedzame school toegevoegd.
6. WVTTK
Vergadering 11 juni wordt verplaatst naar 18 juni. Eventueel met nieuw lid aanwezig.
7. Korte thematische brainstorm
Hoe ziet de rol voor de leerkracht er in 2025 uit en welke rol hebben ouders?
8. Vaststellen agenda vergadering maandag 12 maart 2018
- Ouderparticipatie ism ouderraad
- Nog een punt bij maart Karin
- Identiteit van het onderwijs (Karin/Ewald)
- Concept formatieplan (personeelsgeledingen)
- Tussenschoolse opvang (Ingrid)
- Verkiezingen mr
- Acadin
- Integreren pestprotocol en plan vreedzame school
9. Sluiting

