Notulen MR-vergadering 19 maart 2019
Start: 19.30uur
Einde: 21.30uur
Aanwezig: Ewald, Fred, Roeline, Karin, Anke en Martine (lid van de GMR)
Afwezig met kennisgeving: Bart en Gio
Notulist: Roeline
1.Opening en vaststelling agenda
Martine Miedema, lid van de GMR Wonderwijs, is aanwezig bij de vergadering. Martine is onze
contactpersoon binnen de GMR. Tijdens deze vergadering willen we vooral informatie met elkaar
uitwisselen en er worden over en weer vragen aan elkaar gesteld. Na een voorstelrondje starten we met
de vergadering.
2. Vaststellen notulen MR vergadering 28 januari 2019
Geen opmerkingen. De notulen zijn vastgelegd.
3. Actielijst 28 januari
 Roeline regelt Sharepoint en maakt een afspraak met Anke.
 ICT-beleidsplan is een oud plan. Er wordt op dit moment een nieuw plan geschreven. Wanneer
deze af is wil Susan deze toelichten in een MR-vergadering, waarschijnlijk zal dat mei/juni 2019
worden.
 Werkdruk verlagende middelen; het regelmatig uitplannen van de leerkrachten wordt als zeer
positief ervaren. Teamleden besteden deze dag o.a. aan de administratie, oudergesprekken of
extra aandacht aan de leerlingen. De collega, die nu de medewerkers vervangt in het team,
heeft een nieuwe baan. Per 1 april a.s. is er een nieuwe leerkracht aangetrokken, die deze taak
over neemt. Voor komend schooljaar is er weer een flink budget ter beschikking om de
werkdruk te verlagen. Het schoolteam wil graag de huidige situatie behouden en daarnaast
wordt er nagedacht om een muziekdocent aan te trekken. De MR wordt op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen.
4. Agendapunten jaarplan MR Kameleon 2018 v1.4
 Bart: plan van aanpak ouderparticipatie. In verband met de afwezigheid van Bart, wordt dit
vergaderpunt doorgeschoven naar de vergadering in mei.
 Karin: identiteit van het onderwijs. De Kameleon is een samenwerkingsschool, openbaar –
katholiek. Er wordt binnen de school goed nagedacht hoe de dingen worden aangeboden, ook
op bestuursniveau. Bij feesten, bijvoorbeeld tijdens Kerst en Pasen, zijn er commissies die deze
taak op zich hebben genomen. Dit verloopt altijd op een zeer prettige manier.







Fred: GMR. Binnenkort zijn er verkiezingen binnen de GMR. Alle ouders en teamleden binnen de
stichting worden benaderd om zich op te geven als kandidaat lid. De PR wordt verzorgd door de
GMR, de MR-en van de verschillende scholen zorgen voor verspreiding. Iedere MR levert
uiteindelijk 1 GMR lid, het is niet verplicht dat het GMR lid ook in de MR zit.
Roeline: tussenschoolse opvang. Er is contact geweest met de coördinator van de TSO. De TSO
verloopt naar wens, er wordt veel gebruik van gemaakt. Er is goed contact tussen de TSO-ouders
en het team. Het is lastig wanneer er zieken zijn binnen het TSO-team, dan kom je mensen te
kort. Een invalpool zou wenselijk zijn. Per klas is er toezicht door 1 TSO-ouder t/m groep 5. De
kleuterklassen hebben ze uit elkaar gehaald, omdat deze te groot zijn. Alle leerkrachten lopen
op toerbeurt, tijdens het spelen, buiten. Alle TSO-ouders moeten verplicht een verkorte cursus
"vreedzame school" volgen. De TSO heeft wat zorgen over de grootte van het schoolplein, maar
daarover hebben ze goed contact met de directie. Tevens heeft de TSO een financiële donatie
gedaan voor het herinrichten van het nieuwe schoolplein.
Om een volledig beeld te krijgen van de TSO, zal ook binnen het schoolteam een evaluatie
plaatsvinden. Dit zal tijdens de volgende vergadering geagendeerd worden.
Roeline: wijziging schooltijden/continurooster. Geen veranderingen.

5. Oplossingsgerichte pest aanpak (OPA)
Er staan geen acties uit.
6. WVTTK
Fred: voorstel voor een "benen op tafel gesprek", leerkracht 2.0, de veranderde wereld, wat doet dat
met de leerkracht? Hoe moet je daar mee omgaan?
Ewald: het schoolreisje wordt ieder jaar duurder, door stijgende kosten. Om deze te drukken en niet de
ouderbijdrage te verhogen, is het voorstel om het ene jaar op schoolreisje te gaan en het andere jaar
een uitje met je eigen klas te doen. De ouderraad wordt hierover ingelicht. De MR wil graag van Gio
weten waarom de ouderbijdrage op 35 euro blijft staan en wat een schoolreisje kost? Dit wordt
geagendeerd op de volgende vergadering.
De MR heeft het als zeer prettig ervaren dat tijdens deze vergadering een GMR lid aanwezig was. Er is
veel informatie gedeeld, hieronder kort aangegeven welke punten er zijn besproken buiten de agenda
om en die zeker onze aandacht hebben:
 Het jaarplan van Wonderwijs, deze is in de maak.
 Het samengaan van de stichting, wat doet dat met de rechtspositie van de medewerker?
 De aanwezigheid van leerlingen van de Kameleon, tijdens de 10 minutengesprekken.
 Ervaringen over het continurooster op de verschillende scholen van de stichting.
 Hoe ziet de GMR eruit en wat doet dit orgaan. Zichtbaarheid naar ouders.

7. Vaststellen agenda volgende MR-vergadering op woensdag 8 mei 2019
 Formatieplan
 Klachtenregeling
 Concept SOP
 GMR – nieuws
 Informatie schoolgids
 Schooljaarplan
 TSO
 Ouderparticipatie
 Ouderbijdrage.

