Notulen MR-vergadering 20 juni 2019
Start: 19.30uur
Einde: 21.30uur
Aanwezig: Ewald, Fred, Roeline, Anke en Bart
Afwezig met kennisgeving: Karin en Gio
Notulist: Roeline
1.Opening en vaststelling agenda
Fred vertelt iets over zijn bezoek aan de bijeenkomst van Wonderwijs, de nieuwe stichting. Digitale
vaardigheden was het belangrijkste gespreksonderwerp. Veiligheid en vertrouwen wordt breed
gedragen. Teleurstellend dat er maar weinig ouders bij deze bijeenkomst aanwezig waren.
2. Vaststellen notulen MR-vergadering 8 mei 2019
Geen opmerkingen. De notulen zijn vastgelegd.
3. Actielijst 8 mei 2019
 ICT-beleidsplan; wij danken Susan voor het aanpassen van het plan. Consistentie/samenhang
wordt in het document gemist. Doelen verwijzen niet naar de knelpunten. Wat zijn de korte
termijn doelen voor 2019-2020? Wat zijn de onderwijsinhoudelijke doelen wat betreft ICT. Het
format, waar het document in geschreven staat, is niet goed. Susan heeft dit zelf ook
aangegeven en neemt dit mee terug naar de boven schoolse werkgroep. Er is geen doorgaande
lijn met het schoolplan van de Kameleon. De ambitie mag misschien wel iets hoger, bijvoorbeeld
op het gebied van programmeren. Er ontbreekt informatie. Fred en Bart maken een afspraak
met Gio, om het plan nader toe te lichten.
 Roeline zorgt ervoor dat er bloemen worden bezorgd bij Karin.
4. Agendapunten jaarplan MR Kameleon 2018 v1.4
 Bart: kampgeld vaststellen. Was 50 euro, laatste 6 jaar 55 euro. Iedere leerling gaat mee op
kamp. Ongeacht of het betaald is. Het bedrag gaat met 5 tot 10 euro omhoog. Het liefst 10 euro,
dan blijft jaren stabiel. Is gespreid betalen iets? Dit benoemen bij de ouders.
 Anke/Fred: vaststellen taakbeleid personeel. Het werkverdelingsplan is volgens een bepaalde
standaard uitgevoerd binnen het team. In het plan worden de "niet les gebonden"
werkzaamheden vastgesteld, met lichte-gemiddelde-zware taken. Denk hierbij aan voor- en
nawerk, scholing, ambulante taken enzovoort. Personeel schrijft zich in op bepaalde taken
binnen de school, iedereen weet hoeveel uren hij/zij ingezet moet worden. Er is dit jaar gewerkt
met Cupella.nl, iedereen kon er mee uit de voeten. Er is openheid en transparantie binnen het
team. Personeel geeft een positief advies
 Fred: vaststellen beleid m.b.t. veiligheid/welzijn/gezondheid. Geen wijzingen.
 Fred: OPA evalueren. Geen wijzingen.












Ewald: uitslag IEP. Ewald licht de IEP-uitslagen toe. Er zijn veel dubbel adviezen gegeven,
mavo/havo, vwo/havo. De eindtoets wordt straks leidende in de advisering, dat is nu het advies
van de leerkracht. De IEP-toets uitslag is best rooskleurig t.o.v. van het definitieve adviezen.
Kameleon heeft iets lager gescoord t.o.v. het landelijk gemiddelde (was verwacht). De
onderwijsinspectie trekt na drie keer een lagere score aan de bel. Trendanalyse per groep is
hierin belangrijk. Er wordt goed gekeken naar de adviezen en houden vinger aan pols. Kinderen
worden niet te hoog weggezet.
Anke: vaststellen SOP. De feedback is door Gio verwerkt. Twee kleine wijzingen, zorg bord
sessies en samenwerking met het voortgezet onderwijs. De MR geeft een positief advies af.
Fred: GMR. Er is een vergadering geweest met de GMR-CVB en RVT. Verkiezingen, procedure,
kleine en grote scholen, het wordt 1 verkiezing. Er is een brief "verkiezingen en
samenstellingen", van begin juni 2019. Je kunt je kandidaat stellen voor 03 juli 2019. Dat is niet
reëel. We sturen de brief wel naar de ouders van de Kameleon, maar met een andere dateline.
Fred meldt dit bij de GMR. Emailadres en contactpersoon wordt aangepast. Ewald regelt dit.
Fred: jaarplan MR. Fred heeft een voorstel gemaakt voor de planning. De verhouding is
hetzelfde t.o.v. het voorgaande jaar, vergaderplanning is akkoord bevonden. Feedback op de
jaarplanning wordt direct verwerkt. Willen we het komende jaar speerpunten of focuspunten; is
ICT iets? Hier wordt positief op gereageerd. Het ICT-beleidsplan wordt daarom vaker
geagendeerd.
Ewald: vaststellen schoolgids. Weinig inhoudelijke veranderingen. Meer begaafd of plusgroep
wordt gemist. De term zelfregulering wordt toegelicht. "21-eeuwse vaardigheden" is niet meer
zo van deze tijd. Anke pakt dit op met Gio, zie haar mailtje van 26 juni met de terugkoppeling.
Een paar kleine aanpassingen. Wij stemmen in, mits deze aanpassingen gewijzigd worden.
Ewald: vaststellen schooljaarplan. Is school breed Engels nu voldoende geborgd binnen de
school? De Kameleon zit midden in de implementatie van Engels. De werkgroep heeft hier de
regie over en houdt dit bij. Er is nog geen feedback aan leerlingen gevraagd, wat betreft Engels,
dit moet dus nog gebeuren. Binnen het team is er extra scholing geweest. Bart kan eventueel
docenten regelen die gastles kunnen geven in het Engels, voor groepen 7/8.

5. Oplossingsgerichte pest aanpak (OPA)
Er staan geen acties uit.
6. WVTTK
Geen rondvraag.
7. Vaststellen agenda volgende MR-vergadering op woensdag 11 september 2019
 Communicatie directie naar ouders
 ICT-beleidsplan
 Onderwijsinspectie rapport
 GMR
 Evaluatie MR
 Reglement statuut MR
 Taakverdeling MR
 Informatie discussie jaarverslag Kameleon.

