Notulen MR-vergadering 30 oktober 2019
Start: 19.30uur
Einde: 21.30uur
Aanwezig: Ewald, Fred, Roeline, Anke, Bart, Karin en Gio
Afwezig met kennisgeving: niemand
Notulist: Roeline
1.Opening en vaststelling agenda
De agendapunten Brede school en tevredenheidsonderzoek komen te vervallen, omdat er op dit
moment geen nieuwe informatie is.
De volgende agendapunten graag toevoegen; stakingsgelden en ICT.
2. Vaststellen notulen MR-vergadering 11 september 2019
 Er zit nu namens de Kameleon niemand in de GMR en dat is wel wenselijk. Wat nu? Bart gaat
overleggen met de thuissituatie en de vergaderdata opvragen, i.v.m. overlap andere afspraken.
Gio legt de vraag neer binnen het team. Wanneer Bart besluit om in de GMR zitting te nemen,
weet hij niet of hij nog het voorzitterschap op zich wil nemen.
 Aanvulling op de MR-verkiezingen: het nieuwe lid komt 24 juni in de vergadering. Voor de
meivakantie verkiezingen, in april 2020.
3. Actielijst 11 september 2019
 TSO evaluatie: Miranda onderhoudt het contact met de TSO namens het team. TSO ouders
hebben de Vreedzame school gevolgd. Terugkoppeling van een incident is belangrijk en dat
heeft de aandacht. Er is een twee jaarlijks overleg met de TSO. Voor leerlingen met een
“speciale aanpak”, zijn er goede afspraken tussen de betreffende leerkracht en de TSO. Op dit
moment is er een goede en stabiele TSO aanwezig, bezetting is prima. Het wordt gewaardeerd
dat er tijdens het buitenspelen een leerkracht buiten loopt. Er zijn korte lijnen met Rianne, de
coördinator van de TSO. De TSO binnen kleuters gaat nu ook goed. Gio wordt op de hoogte
gehouden van de eventuele problemen. Voor nu is iedereen tevreden over de TSO. Er zijn een
paar kleine aanscherp punten, verbeterpunten; incidenten meldingen, speciale aanpak
leerlingen ligt bij de betreffende leerkracht, de TSO is op de hoogte om welke leerlingen het
gaat.
 Thema brainstormsessies: gezonde school qua voeding? Wat vinden we daarvan? Hoe ben je als
organisatie aantrekkelijk? Hoe digitaal willen we het maken binnen de school? Actie wordt
gesloten.
 Klimaatbeheersing: Ewald heeft nog steeds geen reactie gehad van het bestuur. Gio geeft aan
dat brief is ontvangen. Ewald gaat achter een reactie aan. Een goed klimaat is een voorwaarde
voor de toekomst. Er is nu een ongezond klimaat, vooral in de zomer.

4. Agendapunten jaarplan MR Kameleon 2019-2020 v1.5
 Stakingsgelden; wat is de positie van het bestuur? De stichting betaalt de stakingsdag niet uit.
De directie van de Kameleon heeft extra aangegeven om deze dag wel uit te betalen,
medewerkers worden zo extra gestraft, vooral omdat de bonden ook achter de staking staat. De
Kameleon gaat dicht. Twee collega’s twijfelden om te gaan staken. De GMR heeft een voorstel
gedaan om het geld in te zetten aan professionalisering. De medewerkers mogen bij elkaar op
school gaan kijken, kennisdeling. De personeelsgeleding van de MR wil een brief sturen naar het
bestuur, met een afschrift naar de GMR. Hoe willen ze de professionalisering logistiek gaan
regelen? Kennisdeling kun je ook goed digitaal delen en scholing kan groot worden ingekocht.
 Bart; zichtbaarheid MR bij ouders – er is weinig nieuws. Vorige vergadering hebben we dit punt
ook al besproken. Zichtbaarheid MR – misschien foto en naam in de nieuwsbrief, bij start
nieuwe schooljaar. De nieuwsbrief wordt goed gelezen.
 Ewald; sponsoring - weinig nieuws. De sponsorloop van het afgelopen schooljaar is voor het
schoolplein geweest. De Kameleon komt financieel onder de streep goed uit. Vooral i.v.m. het
verhuren van verschillende ruimten binnen de school. De sponsorloop blijft, we willen iets
teruggeven aan de ander. Is sponsoring in de toekomst voor de nieuwbouw iets?, dat is nog
lastig te bepalen.
 Fred; GMR nieuws - Punt 6 van de notulen; wat wordt er met de resultaten gedaan? We leren
vooral van elkaar. Vorig jaar stond de Kameleon aan de top qua IEP uitslag, nu kleuren wij rood.
Er wordt vooruit gewerkt, we weten nu al welke groep onder het gemiddelde scoort. Er worden
acties ondernomen als er een groep onder het landelijk gemiddelde dreigt te scoren. Scoor je
drie keer onder de ondergrens, dan krijg je de inspectie op bezoek.
De begroting, er is een overschot binnen de stichting; Mag de Kameleon gebruik maken van dit
overschot? Ja, er worden twee nieuwe digiborden aangeschaft.

5. Oplossingsgerichte pest aanpak (OPA)
Er staan geen acties uit.
6. WVTTK
ICT: Susan is voor langere tijd uitgevallen, wie gaat het ICT-plan oppakken? We moeten tot een
tussenoplossing komen. Er is een voorstel; Ewald en Klaske doen de ICT “lopende zaken” binnen de
school, zodat er geen praktische ICT vragen blijven liggen. Er is op dit moment geen doorgaande lijn wat
betreft ICT binnen de groepen. Wat wordt er nu binnen elke groep aangeboden? Dat is niet duidelijk.
Kan er binnen de stichting gekeken worden, welke scholen er verder zijn met bijvoorbeeld ICT-leerlijnen.
Veel scholen zijn zoekende binnen ICT. Hoe belangrijk wordt ICT binnen de Kameleon gevonden? Kan er
opnieuw naar het taakbeleid van het team gekeken worden, zodat het
ICT- beleidsplan verder uitgewerkt kan worden. Digitale geletterdheid heeft binnen de stichting
prioriteit. Eigenlijk kan het ICT-beleidsplan niet wachten. Er wordt een tweede sessie met team gepland,
om te kijken wat er opgepakt kan worden. Een ICT-beleidsstuk levert concrete punten op, waar het
bestuur van op de hoogte moet zijn. Is het een idee om de ICT-coördinator binnen de Kameleon op te
delen in twee taken; beleid/onderwijskundig en klusjesman/praktische zaken. Twee onderdelen die
andere competenties vragen. Vrijdag 1 november wordt hier verder over vergaderd.
7. Vaststellen agenda volgende MR-vergadering op maandag 9 december 2019
 Vaststellen arbo- jaarplan
 Begroting
 OPA evalueren
 Stand van zaken informatie over het schooljaarplan
 GMR

