Notulen MR vergadering 11 september 2019
Aanwezig: Fred, Roeline, Bart, Anke, Ewald, Gio en Karin
Notulist: Karin
1. Openingen vaststellen agenda
We starten met een stukje appelgebak, met dank aan Fred.
Het punt “Huisvesting” (Gio) wordt toegevoegd bij WVTTK.
2. Vaststellen notulen MR vergadering 20 juni 2019
Gio, Fred, Bart en Anke maken na de vergadering een afspraak om te praten over het
ICT beleid.
Het kampgeld wordt met 10 euro verhoogd. Is voor langere tijd.
Anke regelt gastlessen Engels.
Notulen vastgelegd.
3. Actielijst 20 juni 2019
● GMR verkiezingen: geen reacties ontvangen.
● TSO evalueren in team: niet gebeurd. Wordt nu besproken in
teamvergadering 8 oktober.
4. Evaluatie MR in afgelopen jaar
Tips en tops worden besproken.
● Zorgwekkend is dat er weinig belangstelling voor de MR is vanuit zowel het team
als de ouders.
● We zouden ook kritischer moeten zijn op de input van de geleverde
stukken/onderwerpen.
● Eventueel volgend schooljaar wisselen van de personeelsgeleding (Ewald en Karin
hebben al erg lang zitting in MR).

5. Agendapunten jaarplan MR Kameleon 2019-2020 v 1.5
Bart: vaststelling/wijziging/evaluatie beleid communicatie vanuit schooldirectie
richting ouders. Er zijn goede berichten over de communicatie. De extra avond
over het plein werd gewaardeerd, evenals de Nieuwsbrief.
Karin: evalueren/bijwerken ICT beleidsplan. Hierover wordt een afspraak
gemaakt. Proces loopt.
Anke: Onderwijsinspectierapport evalueren. Het rapport is niet actueel. Alle
aandachtspunten en adviezen die erin vermeld staan zijn aan bod gekomen. In
het MT wordt er ook met regelmaat naar gekeken en aandacht aan besteed.
Veiligheid m.n. is een issue van de laatste jaren. In ZIEN! wordt hier aandacht aan
besteed.
Fred: GMR: notulen en agenda GMR-vergadering. Geen notulen of agenda.
Fred: checken en herzien MR statuut & reglement.
Dit is vorig jaar herzien.
Fred: taakverdeling MR. Fred is voor het laatste jaar voorzitter. Bart wil deze rol in
de loop van het jaar wel op zich nemen. Roeline en Karin nemen dit jaar de
notulen weer voor hun rekening.
Fred: installatie nieuwe MR leden. De termijn van Roeline loopt ook af dit
schooljaar. Roeline wil graag weer deelnemen aan de verkiezingen. In het
voorjaar worden er weer verkiezingen uitgeschreven (Ewald). Het zou fijn zijn als
de nieuwe leden op de laatste MR vergadering (24 juni) aanwezig zijn.
Ewald: informatie en discussie jaarverslag Kameleon.
-Opvallend was een gering aantal leerlingen met een LWOO verwijzing.
-De IEP uitslag lag onder het landelijk gemiddelde.
-Groep 8 was vorig jaar groter dan de jaren daarvoor. Veel kinderen die naar het
Lorentz gingen.
-Alles was in het jaarplan staat komt in het jaarverslag ook terug.
-Het team heeft inmiddels de eerste scholing executieve functies gehad.
-Het ziekteverzuim personeel is de laatste 3 jaar laag.
-De vrijdagavond blijft het speellokaal verhuurd. Het shantikoor oefent nu in de
Oldenburg. De hal is te klein.
6. Oplossingsgerichte pestaanpak (OPA)
Er staan geen acties uit.
7. WVTTK
Huisvesting. Gio vertelt hier iets over en we besluiten dat we de volgende
vergadering een brainstormsessie hierover houden.

8. Vaststellen agenda MR vergadering woensdag 30 oktober 2019
● Zichtbaarheid MR bij ouders
● Sponsoring
● Brede school
● Info over huisvesting
● GMR
● Brainstormsessie huisvesting
9. Sluiting
21.25 uur.

