Notulen MR vergadering 08-05-2018

Agenda
1
2
3
4

Opening
Aanvullingen op de agenda
Notulen van de vorige keer
WVTTK

A- formatie: Het gaat dan alleen om het aantal groepen / wtf voor komend
schooljaar.
B- personeel: Informeren over re-integratie
C- overblijf: er is een vraag binnengekomen van een "Prisma"-ouder over
continurooster / gratis overblijven
D- uitbreiding van 8 naar 11 groepen volgend schooljaar (7 naar 8 regulier en 1 naar 3
Prisma); consequenties en maatregelen.
E- Ouder enquête
5

Rondvraag

1 De voorzitter van de MR heet iedereen welkom.
2 inbreng van de directeur, zie punt 4.
3 De vraag van de voorzitter, aangaande het punt, pagina 1 t.a.v. de begroting wordt nagevraagd
door de directeur. De directeur wil dit opnemen in de begroting van 2019, idem van de
ouderbijdrage. Dit laatste zal worden voorgelegd aan de penningmeester en/of de opvolger.
Nieuwbouw loopt iets vertraging op. Komt begroeiing tegen een schaduwwand van het gebouw.
Pagina 2, “herken de signalen”, bij collega’s. De leden van de MR-P willen graag meer info en
handvatten. De directeur zal een training voor tijdens studie dag voorleggen aan de docenten en zo
nodig opnemen in het jaarplan 2018-2019.

4
A- De directeur geeft aan, dat volgend jaar 8 reguliere en 3 Prisma groepen komen. Directeur en
locatiemanager blijft idem, IB regulier en HB ‘groeien’, daardoor meer formatie nodig en
toegezegd door het Proceon aan de directeur. Geen samengestelde groepen voor 2019. De
extra ondersteuning verandert niet. MR zet zijn vraagtekens bij de snelheid van deze
ontwikkelingen.
B- Momenteel zijn 2 personeelsleden uitgevallen in werk. Hier is vol op aandacht voor. De
verwachting is dat 2 collega’s na de zomer weer volledig gaan hervatten in eigen werk.
C- Vraag van een ouder van een HB leerling; veel ouders wonen verder weg, kinderen dan vaak
op overblijf, ook een factor gedrag speelt hier een rol en stelt voor om een continue rooster
in te zetten.

Vanuit een enquête is gebleken dat ouders van de Regenboog geen continue rooster willen
en dat niet te gaan doen. Ten aanzien van de andere punten is het de keuze van de ouders.
Er is binnen de MR gediscussieerd over de overblijf. Er moet wel iets georganiseerd worden
voor de HB groepen. MR geeft aan dat er nog wel een cultuur verschil lijkt te zijn.
MR geeft aan dat Regenboog een dorpsschool is en blijft. HB hoeft niet de boventoon te
voeren. Kinderen mengen prima met elkaar, gaat prima. Bij de ouders lijkt dat iets minder te
zijn. De directeur geeft aan dat de Regenboog, de Regenboog blijft.
Binnen de MR wordt geopperd; Is het een idee, om de overblijf voor een heel jaar af te
kopen voor de hele school? Voor het hele jaar. Voorstel folder naar de ouders HB te sturen,
vooraf.
MR geeft aan het jammer te vinden niet meegenomen te zijn in de aanname van de HB
docenten. De directeur geeft aan dat het inderdaad anders had gekund en de MR
meegenomen had moeten worden.
Vraag aan directeur: Waarom 3 groepen hier, optie bij andere scholen. Het lijkt geen optie
omdat eigen mensen worden weggetrokken uit Kortenhoef. Nu bezetting aan de max.
D- Voorzieningen zijn hier goed, moet wat ingeschikt worden bij 8 groepen naar 11 met meer
leerlingen. Meer activiteiten naar het klaslokaal. De bibliotheek staat nu de hal. Verdeelt
over de 3 scholen. Zal dit ook impact hebben voor teamkamer. Er zijn HB groepen voor 3,4,5,
en 5,6 en een 7. Komt meer tijd voor gym.
E- Vanuit Proceon is 1 enquête, uitgezet en 30-4 sluit dat. De directeur heeft dit 23-04
verstuurd. Invullen koste 5 minuten en men had 6 dagen de tijd. De directeur heeft van
verschillende ouders commentaar gehad. Vonden het tijdspad wat te krap. Sommige willen
het nog invullen. De directeur vraagt het nog even na, of de resultaten in het totaal beeld
kunnen worden meegenomen. Niet in de resultaten van de 1eronde, deze resultaten
worden namelijk gelijk in een IT systeem gezet. De directeur geeft aan dat, achteraf gezien,
de tijd van uitzetten wellicht wat ongelukkig was.

5 Rondvraag; Vraag vanuit de MR-P over AVG wet t.a.v. privacy, wat gaan we doen? Dit met oog op
maatregelen binnen school. De directeur geeft aan, dat dit binnen het Proceon breed wordt
opgepakt.

Nieuwe datum wordt; 03-07-2018 aanvang 19.00 uur.

