Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad Basisschool St. Jozef
Altweerterheide, gehouden op 24 juni 2015 om 20.00 uur. Aanwezig zijn: Maria Gubbels (MG),
Ingrid Bos (IB) en Wendy Janssen (WJ), leden van de MR. Afwezig met kennisgeving: Toos
Paulissen (TP)

1. Opening
MG opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze vergadering.
2. Notulen vorige vergadering
Vanaf deze notulen zullen de definitieve notulen cc naar Henk Smits gestuurd worden voor
plaatsing op de website.
Afgehandelde punten kunnen van de actielijst af.
Notulen zijn goedgekeurd, met dank aan de notuliste IB.
3. Ingekomen post
Info MR magazines. Deze liggen op school ter inzage.
4. Info vanuit de GMR
Gezamenlijke GMR/MR vergadering was op 21 april jl. Daarbij waren MG, IB en WJ aanwezig.
Notulen volgen binnenkort. MG licht enkele bijzonderheden toe:
-

Bestuur informatie plan is goedgekeurd

-

Nieuwe CAO is goedgekeurd, binnen Eduquaat is voor het overlegmodel gekozen. Dit is
voorgelegd aan het team. Dit heeft hiermee ingestemd.

-

Er is een protocol gemaakt en goedgekeurd voor de gesprekkencyclus van POP,
Functionering- en Beoordelingsgesprekken.

-

Er is een register opgezet voor leerkrachten. Geregistreerde leerkrachten zullen een
permanente educatie volgen om geregistreerd te blijven.

-

De jaarplanning van de GMR is door wisseling van voorzitter nog niet vastgesteld. Dit
heeft gevolgen voor het vaststellen van de jaarplanning van de MR. De eerste
vergadering van de GMR is op 14 september 2015. Tijdens deze vergadering stelt de
GMR haar jaarplanning vast.

-

Scholingsaanbod: De Eduquaat academie is afgerond. Er wordt gekeken naar een nieuwe
invulling van het scholingsaanbod.
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5. Jaarplanning 2015-2016
De jaarplanning van de MR is gekoppeld aan de jaarplanning van de GMR. Deze zal na 14
september gepland kunnen worden. De eerste bijeenkomst van de MR na de grote vakantie is
vastgesteld op dinsdag 22 september 2015 om 20.00 op school.
6. algemene gang van zaken op school
Het team heeft op 24 juni studiedag gehad. MG tipt enkele bijzonderheden van deze dag aan:
-

Geen grote veranderingen in formatie. Vanwege het grotere aantal leerlingen in de
bovenbouw is er een kleine uitbreiding van functie.

-

Aantal leerlingen is 89.

-

School heeft predicaat Verkeersveilige School gekregen. Bekeken wordt of het rond de
school nog verkeersveiliger gemaakt kan worden.

-

Het zwemonderwijs wordt waarschijnlijk afgebouwd. Er vindt een verschuiving plaats
van opleiding ABC zwemscore naar bewegingsonderwijs.

-

Naar aanleiding van een geval van Cyberpesten in groep 7-8 wordt er wellicht een
informatie avond georganiseerd aan het begin van het schooljaar.

-

De afgelopen schooljaar ingevoerde leerroute 2 wordt geëvalueerd.

-

Het project Groene School wordt komend schooljaar voortvarend opgepakt om te
kunnen blijven profiteren van subsidie. Samenwerking met ARK.

-

KCA (Kind centrum Altweerterheide) gaat volgend schooljaar van start. Aanstaande 2 juli
is er een informatieavond. MG en WJ zullen namens de MR aanwezig zijn.

-

Eduquaat vakantie kalender schooljaar 2015/2016 wordt ter kennisname uitgereikt.
Aanvullend daarop zijn de studiedagen op 29 september en 29 juni. En de vrije middagen
op 18 december en 22 juli.

-

Taakbeleid: Als gevolg van het CAO overlegmodel vinden gesprekken plaats tussen team
en directie over inzet van de te werken uren.

-

Terugblikkend ziet het team dat ICT niet voldoende is opgepakt. Dit wordt volgend
schooljaar bovenschools gedaan.

-

Ook zal er gekeken worden naar nieuwe onderwijsmethoden, welke vorm voor onze
school inzetbaar is en verbeterend kan werken.

-

Concreter wordt er komend jaar gestart met een nieuwe geschiedenismethode.

-

Er worden ballen aangeschaft per klas.
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7 . Rondvraag
IB: Wordt er nog gesproken of nagedacht over een continue rooster? Antw. MG: Nee, wellicht
binnen de komende discussie over andere onderwijsmethoden. Op dit moment geen issue.
8. Sluiting
MG bedankt een ieder voor de aandacht en inbreng en sluit de vergadering om 21.35 uur.
Besluitenlijst
Datum

Onderwerp

Besluit

-

-

-

Actielijst
Datum

Onderwerp

Actie

Eigenaar

17-12-2013

Pestprotocol

Hoe staat het met het pestprotocol
van Eduquaat? Er is een concept
pestprotocol. Dit is opgepakt door
BMT voor verdere uitwerking.

MG

19-02-2014

RIE

Aan de hand van de RIE dient een
actieplan opgesteld te worden. Graag
ontvangt MR een exemplaar. Er blijkt
geen plan van aanpak te zijn. Er wordt
nagevraagd binnen de GMR hoe
andere scholen hiermee omgaan. 0804-15. Aktie RIE ligt bij BMT

MG/JP

Dec ‘15

08-04-2015

Wachtwoorden

Verschillende wachtwoorden op de
website. MG neemt dit op met HS.

MG

08-06-2015

08-04-2015

Algemene
website

Deze is niet up-to-date. MG gaat de
tekst bekijken en aanpassen

MG

01-09-2015

08-04-2015

Activiteitenplan

IB zet het activiteitenplan door naar
WJ. WJ maakt een update

IB/WJ

01-09-2015

08-04-2015

Jaarplanning
2015-2016

Jaarplanning voor 2015-2016 moet
opgesteld worden.

MG

22-09-2015

info

Deadline

Vragen en/of opmerkingen kunt u stellen aan de leden van de MR:
Namens de ouders: Wendy Janssen (w.ja@home.nl) en Ingrid Bos (ingrid@bosjes.com)
Namens het personeel van de school: Toos Paulissen en Maria Gubbels.
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Status

