  
Agenda  +  notulen  MR-‐vergadering  14  februari  2019.  
Aanwezig:  Heidi,  Diane,  Ingrid,  Marleen,  Patrick,  Carolien,  Karin  en  Petra  
Afmelding:  Margreet  
1.   Nieuwe  RI  &  E  
Wat  valt  ons  op?  
Klimaatbeheersing:  Karin  gaat  contact  opnemen  met  de  woningstichting.  
Werkdruk:  Het  gesprek  over  werkdruk  is  altijd  mogelijk  bij  ons  op  school.  
Waar  liggen  prioriteiten  voor  de  MR?  
Het  klimaat.  
2.   Koffie-‐uurtje  
Tweede  koffie-‐uurtje  is  geweest.  Algemeen  beeld  is  dat  het  moeilijk  is  om  
een  grotere  groep  te  bereiken.  
3.   Schoolontwikkeling  
Proces  waar  we  nu  in  zitten  is  “anders  organiseren”  We  hebben  een  info  
avond  gehad  voor  de  ouders  van  unit  3-‐4-‐5.    
In  de  vakantie  worden  de  wanden  in  de  bovenbouw  doorbroken.  
Teamleden  bezoeken  nog  steeds  andere  scholen  voor  inspiratie.  
4.   Voorstel  stappenplan  (zie  bijlage)  
Er  komt  een  toevoeging.  
5.   Open  middag  
Er  wordt  geen  open  middag  georganiseerd.  De  inschrijvingen  zijn  
gedurende  het  hele  jaar.  Om  ouders  een  beeld  te  geven  hoe  de  start  in  de  
kleutergroepen  is,  is  er  een  idee  om  ouders  de  eerste  dag  de  gelegenheid  
te  geven  om  die  ochtend,  of  deel  van  de  ochtend  in  de  groep  te  blijven.  
6.   Financieel/begroting  MR  
Geen  veranderingen  
7.   Structuur  onderwijsplan  komende  vijf  jaar  
Zie  opmerkingen  boven  notulen  
8.   Klachtencommissie  
  Petra  is  vertrouwenspersoon  en  degene  die  klachten  kan  ontvangen.  
Actie  Petra:  Gaat  bij  de  leerlingenraad  de  rol  van  vertrouwenspersoon  
uitleggen.  
  
  

Mededelingen:  
•   Team  heeft  een  studiedag  van  Surplus  gehad.  Koersplan  van  Surplus  
stond  o.a.  centraal.  Leerkrachten  konden  zich  inschrijven  voor  allerlei  
workshops.  
•   Er  is  gestart  met  een  procedure  voor  een  nieuwe  bestuurder.  Stand  van  
zaken  is  nu  dat  er  input  is  gevraagd  bij  de  directeuren.  Een  afvaardiging  
van  directeuren  zit  in  de  benoemingsadviescommissie.  
•   Op  Surplus  niveau  zijn  we  bezig  om  een  beleidsplan  te  schrijven.  Het  
proces  loopt  tot  mei.  Daarna  kunnen  de  scholen  hun  vierjarig  schoolplan  
schrijven.  Tijdens  het  directeurenoverleg  is  er  een  jaar  uitstel  gevraagd  
om  het  vierjarenplan  te  schrijven.  Dit  omdat  het  tijdspad  als  kort  wordt  
ervaren.  Als  dat  kan,  wordt  er  wel  een  tussenplan  geschreven  tot  volgend  
jaar.  
•   Na  de  Surplus  dag  hebben  we  zelf  een  studiedag  gehad  met  het  team.  
Hoe  staan  we  in  het  veranderproces  heeft  die  dag  centraal  gestaan  met  
de  administratieve  dingen  die  voor  de  groep  gedaan  moeten  worden.  
•   Karin  is  tijdelijk  één  dag  meer  gaan  werken  om  op  OBS  de  Triangel  de  
directeur  te  vervangen  die  tijdelijk  afwezig  is.  
•   Ouderraad:  Er  zijn  nieuwe  leden.  Ingrid  vertelt  over  de  ontwikkelingen.  
                      Er  is  gesproken  over  5  december:  Wat  doen  we  met  de  zwarte  pieten?  
De  MR  vindt  dat  we  respect  moeten  hebben  voor  traditie  en  ook  voor  de                  
maatschappelijke  ontwikkeling  in  de  samenleving.  We  zijn  een  openbare  
school  en  willen  daaraan  tegemoetkomen.    
Karin:  neemt  contact  op  met  Sint.  
De  Ouderraad  lijkt  het  leuk  om  een  fancy  fair  te  organiseren  tijdens  de  
muziekdagen.  Daar  gaan  ze  een  werkgroep  voor  samenstellen.  
•   Filmpje  MR/OR:  gaat  informeren  op  welke  manier  we  filmpjes  van  MR  en  
OR  kunnen  maken  die  ouders  kunnen  zien.  
•   15  maart  doet  de  Tweewegen  mee  met  de  staking  
  

  

