Notulen MR vergadering 12-03-2018
Start: 20.00 uur
Einde: 21.45 uur
Aanwezig: Ewald, Fred, Gio, Ingrid, Roeline, Karin
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststellen notulen MR vergadering 5 februari 2018
Er is geen reactie op de oproep nieuw lid MR vanuit personeelsgeleding gekomen. Alle leerkrachten
zitten vol en is er geen ruimte om een MR taak in te vullen op dit korte termijn. Voor de rest van het jaar
is er in overleg voor gekozen om het voor dit jaar bij 2 leden te houden en volgend schooljaar weer een
derde lid erbij. Het zou mooi zijn als wel tijdens de laatste vergadering in juni een nieuw lid vanuit
oudergeleding en personeelsgeleding aanwezig is.
- Het invullen van het leraren tekort wordt wel steeds lastiger intern op te lossen. Waar mogelijk wordt
de privé situatie aangepast om meer voor de klas te staan.
Verder geen opmerkingen. De notulen zijn vastgelegd.
3. Actielijst
- Acadin: update. Binnen de plusgroep wordt het als pilot ingezet als kapstok/paraplu om leerlingen
handvatten te bieden om dieper op onderwerpen in te gaan. Daarnaast gaat het gebruikt worden voor
kinderen die een extra uitdaging nodig hebben maar niet in een plusgroep zitten (vakgericht). Volgend
jaar is het de bedoeling dat het breder wordt ingezet dus ook in de onderbouw. Tijdens de vergadering
in juni koppelt Ewald wat eerste ervaringen terug.
- huisvesting, het streven is dat in juni de huisvesting staat. Er is wel wat vertraging opgelopen.
4. Agendapunten jaarplan MR Kameleon 2017 v1.1
- Ingrid: plan van aanpak ouderparticipatie. Hoe kunnen ouders een inhoudelijke bijdrage leveren aan de
inhoud van een les mbt bijvoorbeeld een IPC thema. Hoe gerichter de vraag hoe beter in te vullen. Bijv
tijdens informatieavond ouders vragen wat ze doen en beweegt en wat hun talenten zijn. Dat kan een
leerkracht weer gebruiken tijdens het invullen van een thema. Daarnaast vragen de leerkrachten gericht
om hulp in de brief van de introductie van een nieuw IPC-thema.
- Karin: Vaststellen/wijziging beleid mbt veiligheid/welzijn/gezondheid (input Gio)
Nu geen wijzigingen. In juni op de agenda.
- identiteit van het onderwijs (input Gio). Waar staat de Kameleon nu. Staan we nog steeds voor
hetgeen in het begin na de fusie is vastgesteld. Gaan we niet teveel terug naar katholiek onderwijs. De

identiteit van de school en de manier zoals het wordt ingevuld wordt goed ontvangen door huidige
ouders en nieuwe ouders. Het onderwijs wordt cultureel ingevuld en gekeken naar diverse stromen.
- Karin: concept en discussie formatieplan komend schooljaar (input Gio)
Nog niet alle leerkrachten zijn gehoord. Er zijn al wel gesprekken geweest en de voorkeuren zijn al wel
geuit. Anneloes wordt de nieuwe IB'er en Kitty gaat een dag minder werken. Er is vacatureruimte. Eddy
Verrips moet daar akkoord op geven. Volgende vergadering is er meer duidelijkheid.
- Fred: GMR notulen en agenda
De stukken worden nog niet naar de mailbox van de MR gestuurd. Ron geeft dit nogmaals door tijdens
de GMR vergadering.
- Fred: Vakliteratuur
Roeline geeft de map door.
- Ingrid: TSO (input Gio)
Geen nieuws.
- Ingrid: Wijzigingen schooltijden/continurooster (input Gio)
Geen wijzigingen. Geen aanleiding vanuit ouders en team om onderzoek te doen naar schooltijden.
- Ewald: Verkiezingen MR
Het streven is dat er op 18 juni de nieuwe samenstelling aan tafel zit. In mei wordt het opgestart.
5. Pestprotocol
Bespreken Oplossingsgerichte Pest Aanpak (OPA methode)
Andere aanpak dan 3 jaar terug. Deze past beter bij de huidige manier van werken op de Kameleon.
Kinderen erbij betrekken en eigenaar maken. Aanpak is helder. Zowel pester als gepeste kind helpen.
Steungroep van kinderen die een proactieve rol hebben. De inhoud van het beleidsplan vervangt het
huidige pestprotocol. Vooral de opa-methode is een sterke meerwaarde in het beleidsplan.
Groep 4 zit momenteel in de oplossingsgerichte pest aanpak.
6. Bezetting MR personeelsgeleding
Zie punt 2.
7. WVTTK
Karin vraagt of de vergaderingen volgend jaar weer kunnen rouleren van maandag t/m donderdag.
Wordt tzt meegenomen als de vergaderdata voor de volgend schooljaar worden vastgesteld.
8. Vaststellen agenda volgende MR vergadering op maandag 16 april 2018
- vaststellen formatieplan komend schooljaar
- evaluatie klachtenregeling afgelopen schooljaar
- concept SOP
- GMR
- Vakliteratuur
- informatie concept schoolgids
- informatie over jaarplan (mondeling)
- verkiezingsprocedure
Sluiting 21.45 gesloten

