Notulen MR-vergadering 9 december 2019
Aanwezig: Gio, Fred, Bart, Roeline, Ewald en Karin
Afwezig met bericht: Anke
Notulist: Karin
1.Opening en vaststellen agenda
Vraag van Gio of de vergadering van 24 maart verzet kan worden. Wordt dinsdag 31
maart 2020. Geen agendapunten toegevoegd.
2.Vaststellen notulen MR-vergadering 30 november 2019
Punt 2. Bart wil in de GMR, maar de vergaderingen zijn op de maandag. Privé is dat
lastig. Fred neemt contact op met de GMR met het verzoek of de vergaderdagen op
b.v. wisselende avonden gehouden kunnen worden.
Bart start al wel met inwerken als voorzitter van onze MR. Mocht Bart in de GMR
gaan, dan zou iemand anders voorzitter moeten worden.
Roeline haalt twee zinnen uit de notulen en stuurt ze daarna door naar Ewald voor
de website.
3.Actielijst 30 oktober 2019
Punt 7. Bart, Fred en Gio hebben vanavond gesproken over het ICT beleidsplan.
Er werd opgemerkt dat er nu veel meer energie in zit. Anne gaat het verder uitwerken
en is al bezig met een format. De bedoeling is dat op 6 februari 2020 (vergadering
MR) de stand van zaken wordt besproken met betrekking tot het ICT plan.
Op de vergadering van 14 mei zou het concept digitale geletterdheid klaar moeten
zijn.
Punt 8. De brief naar het bestuur is niet geschreven. Het bestuur kwam met andere
informatie. De stakingsgelden gaan naar de scholen toe (hoe en wat precies is nog
niet helemaal duidelijk), mits er een goed plan komt.
4.Agendapunten jaarplan MR Kameleon 2019-2020 v1.5

Anke; ARBO plan. Dit plan is verouderd. Door een extern bedrijf wordt er een nieuwe
risico-inventarisatie opgesteld. Dit wordt samen gedaan met Gio en Anke. Plan van
Aanpak wordt ook door dit bedrijf gemaakt.
Dit jaar nog een keer op de agenda.
Klimaatbeheersing. Wordt bovenschools begroot.
Ziekteverzuim. Dit jaar bij ons 2,32 %. GMR heeft het protocol goedgekeurd.
Bart; begroting. Gio is bezig met de bestuursbegroting. Er wordt nu gewerkt met een
nieuw systeem. Alle financiën bij elkaar. Men is bezig met het “inrichten”.
Voor de Kameleon is het zo goed als klaar. De vraag is even hoe dit document aan
de MR te laten zien, zonder het al te ingewikkeld te maken. Er wordt een soort
samenvatting gemaakt.
Binnenkort gaat het naar de Raad van Bestuur. Zij bekijkt het gehele plaatje,
stichtingsbreed.
De Kameleon zit momenteel in de plus. Dit heeft nog steeds te maken met de
fusiegarantie. Het komende schooljaar krijgen we dit voor het laatst.
Karin; Oplossingsgerichte Pest Aanpak. Indien nodig wordt het preventief ingezet om
te voorkomen dat het escaleert. Het is eigenlijk volledig geïntegreerd in de
Vreedzame School. In deze methode wordt veel aan preventie gedaan.
Ewald; informatie over het schooljaarplan. De beleidsterreinen waarin we stappen
moeten gaan nemen.
-Missie/ visie: we gaan deze herijken. Er komt een extra werkavond voor het team,
om na te denken over een meer overkoepelende missie/ visie voor ons kindcentrum.
-Executieve functies: Het team heeft twee studie bijeenkomsten gehad. Zeer zinvol.
We leerden op een nieuwe manier kijken naar waarom kinderen dingen lastig vinden
en waar kinderen blokkeren.
-Instructie op maat: IB-er Anneloes en Jeroen van de Logt (Passend Wijs) hebben
geobserveerd in de groepen om te kijken wat verbeterpunten zijn. Individuele
gesprekken na afloop.
-Kindvolgsysteem: In januari 2020 starten de kleutergroepen met “Kind in beeld”.
Een observatiemethode om kleuters te volgen. We starten met Taal. Er wordt dan
geen dyslexieprotocol meer afgenomen.
-Borging: We zijn het vijfde schooljaar van de Kameleon ingegaan. We zijn met veel
nieuwe zaken gestart: (S)Taal, IPC, Begrijpend lezen methode, Rekenen
(gedigitaliseerd), Engels voor de groepen 1 t/m 6. Deze zaken komen regelmatig op
vergaderingen terug en het is van belang dat deze geborgd worden. Hier zijn we alert
op.
-Sociaal welbevinden: We vullen de methode ZIEN! in. We krijgen twee
studiemomenten hierover (reeds één gehad). Het is een goed instrument. Voor de
groepen 1 t/m 8 vult de leerkracht het in en vanaf groep 5 ook de leerlingen zelf. We
maken een zorgbordsessie en bespreken dit in het team. Met resultaten en
interventies op zowel individueel als groepsniveau.
-Onze digitale toekomst; Met ICT zijn we druk bezig. Voor Rekenen wordt er gekozen
uit een aantal mogelijkheden, waaronder de nieuwe versie van WIG of Gynzy.

-Samenwerking kindcentrum; Praktisch: bij elke werkgroep kijken we wat we samen
kunnen doen. Inhoudelijk: de collega’s van de BSO en het dagverblijf volgen nu ook
de cursus Vreedzame School
-Engels; Dit loopt heel goed. Iedereen is er enthousiast over. Iedere bouw heeft een
eigen kast met boeken en andere materialen. De werkgroep zorgt nu voornamelijk
voor de borging.
Fred; GMR. Knelpunt is dat er te weinig mensen uit de oudergeleding worden
aangeleverd. De Kameleon heeft nog niemand geleverd tot nu toe.
5.Oplossingsgerichte Pest Aanpak
Er staan geen acties uit.
6.WVTTK
Geen items
7.Vaststellen agenda MR-vergadering 6 februari 2020
●Evalueren ICT beleidsplan
●Leerkrachtentekort
●GMR
●Begroting
●Inventariseren scholingsbehoefte MR
●Vaststellen vakantierooster
●Voorbereiding verkiezingen MR
●Brainstormsessie evt.
Bart neemt het kwaliteitsspel mee en is tevens voorzitter deze vergadering!
7.Sluiting
Sluiting om 21.45 uur

