Medezeggenschapsraad Albert Schweitzerschool
MR-vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Aanwezig

Afwezig
Agenda

AGENDA
V VERSLAG
maandag 27 november 2017
19.30-21.30 uur
Albert Schweitzerschool – Baanweg
Frank Berkers, Roelant Siekman, Wil Odijk, Marijke van der Gaag, Roeli Boers, Nathalie Erkens,
Marion Knulst en Fatiha Atache.
Directie: Nick van Deursen
Afwezig: Merel Overgaag, Pascal van Beek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen vorige vergadering vaststellen
Actie- en besluitenlijst
Mededelingen
Bespreekpunten
Rondje schoolplein/rondje lerarenkamer/W.v.n.t.t.k.
Sluiting

Opmerkingen bij opening, vorige notulen of actielijst
 Navragen bij Marieke welke verslagen er op de site staan van de MR.
 Klaar-overs werven loopt nog niet.
 Tri-ban wordt gemaild wanneer het helemaal af is. Daarna nog een toelichting op de agenda.
Mededelingen
The Leader in Me
(TLiM)
Koffieochtenden

Lidmaatschap MR

Nieuwsbrief

Bespreekpunt 1
Onderwerp
Presentatie
Oriëntatie
Doel
Uitwerking (verslag)

Bespreekpunt 2
Onderwerp
Presentatie
Oriëntatie

Update. Vraag: hoe ziet het programma voor 2018/2019 er uit?
Op 15 januari is er een studiedag over hoe we TLiM verder inplannen en uitwerken de komende
tijd.
Er wordt bijgehouden hoeveel mensen er naar de koffieochtenden komen en hoeveel mensen
aangeven dat ze zouden willen komen maar niet in de gelegenheid zijn.(TLIM/Zorg/BOVO/mediawijsheid/Rekenen)
Nick vraagt bij Naïma naar de aantallen. Overgang naar VO was een grote opkomst,
mediawijsheid 5. Precieze aantallen volgen. Leuk als er een stuk over in de nieuwsbrief komt.
Marion trekt zich terug uit de MR, haar schoolcarrière eindigt bijna en besluiten gaan voorbij
dit schooljaar.
Er wordt uitgezocht hoe nu verder.
Nieuwsbrief: er komt een stuk in over staking op 12-12. Onder voorbehoud van aantallen
stakers en standpunt RVKO gaat misschien de school dicht.

v instemmingsplichtig
adviesplichtig
algemeen
OC begroting dechargeverklaring/Verhoging ouderbijdrage icm begroting buffer
Ingeborg/penningmeesters MR
Wordt verschoven, penningmeesters maken een aparte afspraak en dan wordt de begroting
rondgestuurd voor vragen.
Frank licht de bespreking van de begroting toe en welke verbeterpunten zij willen zien. Pro
forma stemt de oudergeleding van de MR in. Ingeborg mailt de nieuwe versie.
Hoe zit het met de verhoging van de oudergelden? Daar is over gesproken, maar daar is nog
geen besluit over genomen. Opvallend is dat de kampen ieder jaar duurder worden en dat er
minder ouders het oudergeld betalen.
Op 9 april is er overzicht hoe het met de inkomsten is gegaan, dan kijkt de MR of het oudergeld
verhoogd moet worden. Frank neemt dit agendapunt op zich.
instemmingsplichtig
adviesplichtig
v algemeen
Zittingsduur leden MR
Roelant
Uit rondgemailde statuten blijkt dat zittingsduur 3 jaar is en verlengt kan worden met 3 jaar.
Wat gaan we hiermee doen?
Dit komt in de volgende vergadering terug.
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Doel
Uitwerking (verslag)

Bespreekpunt 3
Onderwerp
Presentatie
Oriëntatie
Doel
Uitwerking (verslag)

Plek van Marion moet sowieso opgevuld worden. Marijke mailt Joop van de MR-training om te
adviseren in deze situatie. Alle leden kijken hun zittingsduur na.
instemmingsplichtig
adviesplichtig
v algemeen
Stand van zaken verbouwing
Nick
Update, tegelijkertijd bespreekpunt (vragen, aandachtspunten, zorgpunten e.d.)
Dit onderwerp in deze fase niet alleen als mededeling zien, maar het er iets langer met elkaar
over kunnen hebben.
De RVKO heeft een begeleider (Hevo) aangesteld om te helpen bij het traject. Het traject is
uitgelegd, aankomende maandag is de eerste workshop. Hierin wordt gekeken naar de visie op
het onderwijs en de invulling hiervan. Personeelskamer komt waarschijnlijk in het nieuwe
gebouw. Groep 1 t/m 4 komen in het nieuwe gebouw. Ontwerp wordt nog verder uitgewerkt
door een andere architect.
Tijdelijke huisvesting wordt nog bekeken (portocabins of onderbrengen in andere scholen).
Wanneer we weten wat de opties zijn is het handig om ouders mee te laten denken. In de
nieuwsbrief na de kerstvakantie worden al wat opties genoemd om het alvast aangekaart te
hebben.
Hoofdgebouw AS wordt dit schooljaar opgeknapt. Dit komt uit gelden van de RVKO.

Bespreekpunt 4
Onderwerp
Presentatie
Oriëntatie
Doel
Uitwerking (verslag)

instemmingsplichtig
ouder/kindgesprekken
Nick

adviesplichtig

Bespreekpunt 5
Onderwerp
Presentatie
Oriëntatie
Doel
Uitwerking (verslag)

instemmingsplichtig
Socialeveiligheidsplan
Nick/Ingeborg

Bespreekpunt 6
Onderwerp
Presentatie
Oriëntatie
Doel
Uitwerking (verslag)

instemmingsplichtig
adviesplichtig
Tri-ban verantwoording toelichting
Nick

algemeen

Er wordt gesproken over de invulling van de gesprekken. Hoe kun je de gesprekken vormgeven
dat kinderen er zelf bij kunnen zijn.
Voor- en nadelen worden genoemd (kind eigenaar van eigen leerproces, sommige
onderwerpen niet geschikt om samen te bespreken)
adviesplichtig

algemeen

Iedere school is verplicht een sociaal veiligheidsplan te hebben.
Een samenvatting van alle verplichte plannen wordt gemaild zodra dit af is.
algemeen

Dit wordt eerst gemaild.

Rondje schoolplein/rondje lerarenkamer/w.v.n.t.t.k.
 Wij volgen het Sinterklaasjournaal, er zijn verder geen ouders die langs zijn geweest met opmerkingen.
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
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Maandag 28 mei 2018 19.30 uur
Maandag 2 juli 2018 19.30 uur

ACTIE- & BESLUITENLIJST
Verslag
nr
31-01-1

18-04-2

06-06-1

06-0603
09-10-1

09-10-2

Omschrijving
Nieuwsbrief: er komt een e-mailadres van de
MR in. Roelant vraagt aan Nick of hij een
account speciaal voor de oudergeleding kan
maken.
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
Is het zinvol om voor het zorgbeleid een
expertteam in te richten?

16-11

Verhoging ouderbijdrage

16-11

Begroting buffer

06-06-2

Plannen procesevaluatie schoolplan
(expertteams update)
Plannen productevaluatie schoolplan
(schoolplan update)
 Socialeveiligheidsplan door
Nick/Ingeborg (27nov)
 Tri-ban verantwoording toelichting
(27nov)
Wat zijn de trends/omgevingsontwikkelingen
die invloed hebben op ASschool? (Denk aan
lerarentekort, RVKO- /overheidseisen,
gemeente, ...) (15jan’18)
Frank wil na 27 november met betrekking tot
de zorgstructuur de ouders bevragen.
Acties mbt zorgplan/-beleid. Eventuele
vorming nieuw expertteam. (Combi met

04-09-1

04-09-2

09-10-3
09-10-4

schoolj
aar
17/18

Proces van traject TLiM, plan, planning en
exacte doelstellingen en (financiële-/)
consequenties duidelijk hebben.
Er wordt bijgehouden hoeveel mensen er
naar de koffieochtenden komen en hoeveel
mensen aangeven dat ze zouden willen
komen maar niet in de gelegenheid
zijn.(TLIM/Zorg/BOVO/mediawijsheid/Rekenen)
Verkeersveiligheid. Er wordt weer gekeken
naar inzet van klaar-overs en er komt een
stukje in de nieuwsbrief.

Agendapunten PM (Pro Memori)
Uit
Onderwerp
verslag

06-06-3

Datum
af

Wie

Status

Besluit/terugkoppeling

Roelant

closed

Nick

closed

opnieuw geagendeerd 09okt17
Besloten is eerst meer aandacht aan
huidige mailadres te geven die naar
alle MR leden gaat (O/P).
Vast agendapunt in overleg geworden.

Nick

closed

geagendeerd 09okt17

Nick

loopt

Actie (maken planning) wordt in
Lighthouseteam uitgezet.

Nick

loopt

In mededelingen ‘geagendeerd’.

Status

Besluit/terugkoppeling

loopt

geagendeerd (9okt) 27nov

loopt

geagendeerd (9okt) 27nov

wie?

Datum
geplan
d
april
2017
31-012017
jan’18

Wie

agenda

geagendeerd (15jan18)

28 mei
‘18

agenda

geagendeerd (28mei18)
geagendeerd (27nov17)

geagendeerd (15jan18)
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Martine/Emile) In de nieuwsbrief kunnen
veranderingen aangegeven worden door IB.
Merel geeft aan wanneer dit onderwerp weer
op de agenda moet.
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