Notulen MR vergadering 31 oktober 2018
Start: 20.00 uur
Einde: 22.00 uur
Aanwezig: Ewald, Fred, Gio, Roeline, Bart en Anke.
Afwezig: Karin
Notulist: Roeline
1.Opening en vaststelling agenda
2. Vaststellen notulen MR vergadering 12 september 2018
Geen opmerkingen. De notulen zijn vastgelegd.
3. Actielijst 12 september
- Notulen kunnen via de school app worden bekeken. Je moet wel doorklikken, waardoor je uiteindelijk
via de site van de school de MR notulen kunt lezen.
- Bij iedere teamvergadering zal de MR onder de aandacht worden gebracht, Ewald neemt deze taak op
zich. Het is de bedoeling dat er informatie wordt gebracht, maar ook wordt gehaald.
- Aannemer Meeuw gaat bouwen. Van het archeologisch onderzoek hebben we niets meer gehoord.
Planning voor nu; maart 2019 moet Skar draaien.
4. Agendapunten jaarplan MR Kameleon 2018 v1.3
- Bart: zichtbaarheid MR bij ouders. Bart heeft een klein onderzoekje gedaan onder ouders. Conclusie;
we moeten niet opdringerig worden. Bij heftige ontwikkelingen willen ouders graag op de hoogte
gehouden worden, bijvoorbeeld bij wel of geen continurooster. Er is vertrouwen, ouders weten dat de
MR er is. Wanneer er verkiezingen worden uitgeschreven, wordt hier goed op gereageerd.
- Ewald: sponsering. Een deel van de sponsorloop wordt aan het schoolplein + een goed doel besteed.
De herinrichting van het schoolplein zal groots worden aangepakt, samen met de Skar. De gemeente,
het bestuur, de OR en TSO, willen hierin financieel ondersteunen. Hogeschool Larenstein heeft een
ontwerp gemaakt. Er is overleg hierover. Start, volgend schooljaar. Is extra sponsering van bedrijven
mogelijk? Dit gaat onderzocht worden. Er zal een werkgroep komen, die deze taak volledig op zich gaat
nemen.
- Karin: Brede school. IKC (integraal kind centrum) is van groot belang, er zal in de toekomst meer
opvang nodig zijn. Ouders willen graag alles onder één dak. Er zijn goede afspraken tussen de Kameleon
en de Skar. In de toekomst zal er meer samenwerking komen, bijvoorbeeld op personeelsgebied. Ook
zal er in de toekomst worden gekeken of er meer samenwerking gezocht kan worden met
peuterspeelzaal de Paddenstoel. Alle scholen van de stichting gaan richting een IKC.
NB. 80% van kinderen die gebruik maken van de Skar, komen van de Meeuwenberg.

- Fred: informatie over huisvesting en Skar. Kan er extra opslag worden geregeld in de kelder? Is deze
waterdicht? Dit gaat onderzocht worden. Opslag is hard nodig.
- Fred: statuut MR reglement. Fred heeft toevoegingen gedaan, deze zijn akkoord.
- Fred: GMR notulen en agenda. Zie mail vanuit de GMR. Vragen vanuit het personeel, Ewald/Anke
pakken dit op in het team. De fusie; DUO heeft groen licht gegeven. De volledige GMR heeft ingestemd.
Binnen de GMR zijn er veel wisselingen. Fred heeft een mail gestuurd met de vergaderdata.
Wat zijn de verwachtingen van de contactpersoon vanuit de GMR: verslag + agenda. Afstemmen
jaarplan? In onze vergadering komen en uitwisselen.
Eventuele vragen vanuit ons: Fusie, wat is het vervolg? Lid op voordracht in de Raad van Toezicht,
wanneer gaat dit geregeld worden? Verhouding GMR-CvB. Identiteit stichting-bestuur katholiek of
openbaar?
5. Oplossingsgerichte pest aanpak (OPA)
Er staan geen acties uit.
6. WVTTK
Geen rondvraag.
7. Vaststellen agenda volgende MR vergadering op donderdag 13 december 2018
- Arbo jaarplan, stand van zaken
- Financiën/begroting 2019
- Investeringen
- Evalueren OPA, Karin agendeert dit op de eerst volgende teamvergadering
- GMR
- Schooljaarplan, stand van zaken.

Brainstormsessie; De katholieke stichting, hoe zien we dat terug op de Kameleon?

