Medezeggenschapsraad Albert Schweitzerschool
MR-vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Aanwezig

Afwezig
Agenda

VERSLAG
maandag 4 september 2017
19.30-21.30 uur
Albert Schweitzerschool - Baanweg
Frank Berkers, Roelant Siekman, Wil Odijk, Fatiha Atache, Pascal van Beek, Marijke van der Gaag,
Merel Overgaag en Roeli Boers
Directie: Nick van Deursen, Ingeborg Pleijsier
Nathalie Erkens, Marion Knulst
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering vaststellen
3. Actie- en besluitenlijst
4. Mededelingen
5. Bespreekpunten
6. Rondje schoolplein/W.v.n.t.t.k.
7. Sluiting

Opmerkingen bij opening, vorige notulen of actielijst
 Gezamenlijke opening met Oudercommissieleden. Geproost op nieuwe schooljaar. Mededelingen vanuit school
gedaan (zie mededelingen) en daarna in separate ruimte verder overlegd.
 Notulen 6 juni ’17 goedgekeurd en kunnen op de website (als ze dat al niet waren)
Mededelingen
Stand van zaken
verbouwing

Verkeersveiligheid
Baanweg/Baumannlaan

The Leader in Me (TLiM)

Toelichting wijziging MT

Bespreekpunt 1
Onderwerp
Presentatie
Oriëntatie
Doel
Uitwerking (verslag)

Voortgang is afhankelijk van gemeente en RVKO. Hiervoor is nog geen duidelijk
contactpersoon. Nick dringt bij RVKO aan op snelheid en duidelijkheid. Genoemd (door
RVKO) is dat de verbouwing minder dan 5 jaar zal duren. Volgende week (wk37) heeft Nick
opnieuw overleg met RVKO.
Er zijn in verschillende drempels de woorden ‘SCHOOL’ aangebracht. Er is extra toezicht en
bekeuringen door handhavers/politie in de ochtend en middag (halen/brengen).
Op dit moment is er geen klaar-over bij drukke Baumannlaan tpv Pieter van Aschschool
(PvA) aangezien hier 0 animo vanuit ouders voor bleek uit vraag wie training wilde volgen.
Tijdens gezamenlijke opening met OC waren 3 leden Lighthouseteam (LHT) aanwezig
(Jeanine Poldervaart (ouder), Naima ait Haddou en Marijke van der Gaag. Zij gaven korte
toelichting op rol LHT: helpen het proces invoering TLiM gaande en zo soepel mogelijk te
houden.
Dit schooljaar wordt begonnen de leerlingen te ‘trainen’ middels thema weken waarin de
7 eigenschappen worden behandeld.
Vanwege persoonlijke ambitie is een herverdeling van taken in MT geweest. 1 persoon
staat volledig terug voor de klas, een ander heeft opgeschakeld naar meer teamleider
verantwoordelijkheid. Ook is de verantwoordelijkheid anders georiënteerd. Hierdoor zorgt
het verdwijnen van 1 MT lid in de praktijk niet voor een te grote belasting. Huidig MT: de 2
directieleden (Nick en Ingeborg) en de 2 teamleiders (Sebastiaan en Bo).

Invullen agenda 9okt en verder
Roelant
Voor vandaag een schijnbaar lege agenda, terwijl er genoeg te bespreken zou moeten zijn
Opschudden van de agendapunten en pro memori punten om de volgende bijeenkomst
goed voorbereid bijeen te kunnen komen.
Genoemde agendapunten:
 Kan een speciaal emailaccount voor MR-oudergeleding worden gemaakt? (9okt)
 Acties mbt zorgplan/-beleid. Eventuele vorming nieuw expertteam. (Combi met
Martine/Emile) (9okt o.v.)##
 Verhoging ouderbijdrage icm begroting buffer (9okt)
 Meerbegaafdenbeleid is 2015/2016 gewijzigd. Tijd voor eerste evaluatie. (9okt)
 Terugkoppeling ervaringen MR-training 25sept (9okt)
 Toelichting bij Mediawijsheidweek ## (9okt)
 Procesevaluatie schoolplan (expertteams update) (15jan’18)
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Bespreekpunt 2
Onderwerp
Presentatie
Oriëntatie
Doel
Uitwerking (verslag)

Productevaluatie schoolplan (Update) (28mei’18)
Wat zijn de trends/omgevingsontwikkelingen die invloed hebben op ASschool? (Denk
aan lerarentekort, RVKO- /overheidseisen, gemeente, ...) (15jan’18)
Socialeveiligheidsplan door Nick/Ingeborg (27nov)
Tri-ban verantwoording toelichting (27nov)

-geen-

Bespreekpunt 3
Onderwerp
Presentatie
Oriëntatie
Doel
Uitwerking (verslag)
Bespreekpunt 4
Onderwerp
Presentatie
Oriëntatie
Doel
Uitwerking (verslag)
Rondje schoolplein/w.v.n.t.t.k.
 Nick: (laat ter info op schoolbordtouchscreenschermapparaat zien) Dit is de eerste opzet voor het ‘Triban
verantwoording’document. Standaard layout is van RVKO die aan al hun scholen vraagt een soort waarden/normen
matrix in te vullen. Presentatie van definitieve exemplaar aan MR volgt in november.
 Pascal: heeft de school moeite met werven nieuwe docenten (gezien accuut tekort ontstaan in zomervakantie) en is
er behoefte om dit een keer op de agenda MR te hebben?
Antwoord Nick/docenten: ja, het is lastig om aan docenten te komen in deze markt. [Een aantal voorbeelden van
huidige manieren van werving worden genoemd.] Onderwerp zal verder in januari ’18 op agenda komen (externe
trends/ontwikkelingen)
 Roelant: in dit schooljaar (‘17/’18) komt de onderwijsinspectie weer voor een herkeuring. Wordt dit aangekondigd?
Is er voorbereiding vanuit MR nodig?
Antwoord Nick: ja, dit wordt een aantal weken voor het bezoek aangekondigd. Nee, er is geen voorbereiding vanuit
MR nodig.
 Roelant: hoe is de arbocommissie ingericht?
Antwoord Nick: de activiteiten van de arbocommissie vallen onder de directietaken.
Vergaderschema
 Maandag 4 september 2017 19.30 uur
 Maandag 25 september van 19.30 - 22.00 uur MR-TRAINING (lokatie Baanweg)
 Maandag 9 oktober 2017 19.30 uur
 Maandag 27 november 2017 19.30 uur
 Maandag 15 januari 2018 19.30 uur
 Maandag 19 februari 2018 19.30 uur
 Maandag 9 april 2018 19.30 uur
 Maandag 28 mei 2018 19.30 uur
 Maandag 2 juli 2018 19.30 uur
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ACTIE- & BESLUITENLIJST
Verslag
nr
16-11-1
16-11-2

16-11-3
16-11-4
16-11-5
16-11-6
16-11-7
16-11-8
12-12-1
12-12-2

12-12-3
12-12-4
31-01-1

31-01-2

31-01-3
18-04-1

18-04-2

18-04-3

18-04-4
06-06-1

Omschrijving
Notulen bekijken 14 juni
Digiduif gebruiken voor
enquête/verkiezingen.
Het experiment is goed verlopen, maar voor
enquêtes maken is niet het niet geschikt. Is
servey monkey misschien nog een optie?
12-12 beleid zorgplan op de agenda
Meergaafdenbeleid op de agenda van
volgend jaar
Uitslag enquête op de site
12-12 enquête PvA
Op de agenda: begroting buffer
Agenda volgend jaar: verhoging
ouderbijdrage?
Mogelijk komt er een officiële klaarovertraining?
Schooltijden veranderen; dit is door Naïma
besproken met de OC-ouders. Nick heeft nog
geen terugkoppeling van Naïma.

Het zorgplan en de stappen hierin zal naar de
oudergeleding worden gemaild door Merel.
de nieuwsbrief. Frank zal januari voor zijn
rekening nemen
Nieuwsbrief: er komt een e-mailadres van de
MR in. Roelant vraagt aan Nick of hij een
account speciaal voor de oudergeleding kan
maken.
het schoolplan wordt naar de MR gemaild, er
wordt
per
hoofdstuk
een
status
weergegeven. Op 6 maart wordt er een
update gegeven.
Onderzoeken of Survey Monkey een goed
middel is om enquetes rond te sturen
Schoolplan is af, Nick mailt dit door naar MR
en tevens als agendapunt volgende
vergadering.
Proces helder, hoe en wat met de
nieuwbouw. Nick belt het bestuur na de
meivakantie en probeert dit in de vergadering
van 6 juni helder te hebben
MR-cursus. Marijke kijkt waar er een vorige
keer een cursus is gevolgd. Fatiha kijkt ook
wat de mogelijkheden zijn.
Opzet data voor de vergaderingen volgend
schooljaar.
Is het zinvol om voor het zorgbeleid een
expertteam in te richten?

Datum
af
12 dec

Wie

Status

Besluit/terugkoppeling

gedaan
gedaan

bekeken en goedgekeurd
Er is nog geen geschikte online tool
gevonden om enquetes mee te doen.

gedaan
PM

geagendeerd
op pm lijst

gedaan
gedaan
PM
PM

gepubliceerd
geagendeerd
geagendeerd
geagendeerd

Nick

gedaan

Nick

open

Merel

gedaan

uitvraag via digiduif voor training: nul
reacties. Geen training.
Schooltijden veranderen is geen optie
omdat hier teveel aan vast zit.
Bovendien wordt huidig ongemak
(kinderen op 2 plaatsen
brengen/halen) als tijdelijk gezien.
gemaild

Frank

gedaan

gepubliceerd

Frank
en Nick

12 dec

12 dec

18 apr

8 mei

Roelant

opnieuw geagendeerd

30 mei

overdu
e

gemaild, en update gegeven.
Schoolplan accoord bevonden (zie
verslag)

06 mrt

gedaan

geen geschikt middel. Nog geen goede
alternatieven gevonden.
geagendeerd (6jun)

Nick

open

gepland

Marijke
schoolj
aar
17/18

Agendapunten PM (Pro Memori)
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Nick

gepland
nieuw

geagendeerd.
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Uit
verslag

Onderwerp

16-11

Welke groepen gaan naar PvA schooljaar
17/18

16-11

Verhoging ouderbijdrage

16-11

Begroting buffer

16-11
12-12

Meerbegaafdenbeleid evaluatie
Het zorgplan en de stappen hierin zal naar de
oudergeleding worden gemaild door Merel.
Later in het jaar bespreken.
Update van het schoolplan, zodat begin
volgend jaar een versie ondertekend kan
worden waar iedereen trots op is.
Proces van traject TLiM, plan, planning en
exacte doelstellingen en (financiële-/)
consequenties duidelijk hebben.
Onderwerpen die terugkomen in een jaar of
regelmatig terug keren, grote brokken
selecteren (waar kunnen we een soort
commissies van maken)
Plannen procesevaluatie schoolplan
(expertteams update)

31-01

6-03

18-04

06-06-2

06-06-3

Plannen productevaluatie schoolplan
(schoolplan update)

Datum
geplan
d
Maart
2017

Wie

april
2017
31-012017
juni '17
maart/
april'17

Status

Besluit/terugkoppeling

loopt

loopt

Naar aanleiding van brede
discussieavond, enquete en
inspreekmogelijkheden ouders is
besloten groepen 5&6 op PvA te
houden.
geagendeerd (9okt)

loopt

geagendeerd (9okt)

loopt

geagendeerd (9okt)
afgehandeld. Krijgt vervolg in
schooljaar 17/18 (geagendeerd)

juni '17

afgehandeld

Nick

loopt

Actie (maken planning) wordt in
Lighthouseteam uitgezet.
okee.

eind
dec/jan
’18
mei ‘18
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agenda

geagendeerd (15jan18)

agenda

geagendeerd (28mei18)

