MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
NOTULEN

Datum:
Tijd:
Plaats:
Zittingsperiode:

Dinsdag 27 november 2018
20.00 - 22.00 uur
Personeelskamer Morgenzon
39

Aanwezig:

A. Van Schooten , J. van Lankveld, L. Gerrits, M. Peters, I Meuwissen,
W. Manders, M. van Griensven, C. Sommerdijk, W. Koenders

Gasten:

--

Afwezig:

--

1.

Opening en vaststellen agenda
Aanvullend agendapunt: - kwaliteitskaart startgesprekken.

2.

Notulen MR 30 oktober 2018
Punt 6: jaarverslagen – worden goedgekeurd en kunnen op de website worden geplaatst.
Geen aanpassingen notulen – notulen kunnen op de website worden geplaatst.

3.

Mededelingen en ingekomen post
N.v.t.

4.

MR, GMR, SOR, Directie
GMR:
- Mogelijkheid tot volgen MR-cursusavond voor nieuwe leden MR. Aanmelding dient via de GMR
te geschieden.
Notulen GMR worden toegelicht

Vacatureplein geëvalueerd. Zorg is de vele wisselingen voor kleine scholen. Bestuur kan
ingrijpen als er mobiliteit ontstaat die niet wenselijk is.

Onderwijsrapportage 2018 – document erg groot & uitgebreid. Conclusie: alle scholen in
basisarrangement of zelf goed & excellent.

Jaarvergadering: weinig aanmeldingen.

AVG: verschillende invullingen op de scholen (naar eigen inzicht) – voor stafbureau en alle
scholen zal algemeen beleid worden uitgezet.
Directie:
Kwaliteitskaart startgesprekken.
- Meerwaarde is als het formulier/ de vragen ook vooraf door ouders (en leerkrachten) worden
voorbereid, waardoor het als onderlegger kan dienen voor het gesprek.
- Voorwaarde is dat het niet als verplichting wordt gesteld.
- Mogelijkheid als toevoeging is om het kind ook te laten vertellen (aanvulling).
Veel verschillende meningen. De kwaliteitskaart zal aan de overige teamleden worden
voorgelegd.
In maart 2019 weer als agendapunt opvoeren.

Schoonmaak:
Dagschoonmaak gaat 3 december 2018 van start.
4 personen starten om 06.00 uur tot 08.30/ 09.00 uur. 1 persoon blijft tot 11.00 uur en voert nog
een naloopronde uit einde van de dienst in de toiletten.
5.

Verbinding tussen clusters verbeteren
Actie: komende 2 vergaderingen concretiseren van " verbinding" en kansen beschrijven. In
gesprek met directie en met het team door leerkrachtgeleding om draagvlak te toetsen en ideeën
op te halen. In januari 2019 concrete acties in gang zetten.
Kansen:
- Verbinding zoeken in Jeelo.
- Vaste (contact)momenten vastleggen waarin de verbinding tussen de clusters wordt gelegd.
(Groepsoverstijgende activiteiten).
- Jonge en oudere kinderen vinden het erg leuk om samen activiteiten uit te voeren.
- Veranderen mindset bij leerkrachten.
- ‘Leesmaatjes’.
- Vasthouden aan de pauzetijden om half 3.
Vraag is wel of de verbinding tussen de leraren of de leerlingen verbeterd dient te worden.
Onderwerp zal ook worden besproken in het team.

6.

Werkdrukverlaging
N.a.v. de stakingen van afgelopen schooljaar zijn er extra financiële middelen beschikbaar
gekomen vanuit het ministerie. Met aanvulling van Optimus is daarmee een extra groep
gecreëerd. Echter tijdens de bijeenkomst met het team zijn ook suggesties gedaan naar
mogelijkheden voor werkdrukverlaging met inzet van niet-financiële middelen. Zie brief in de
bijlage.
Mogelijkheden:
- Wijziging taakindelingen – bijvoorbeeld feestorganisatie.
- Tijdindeling veranderen.
Input vanuit MRleden (ouders) is moeilijk. Werkdruk ervaring is individueel en persoonlijk.
- Taak & werkzaamheden analyse maken. Kunnen er zaken efficiënter en effectiever worden
uitgevoerd?
Cultuur speelt hierin ook een rol. Leraren MR zullen dit separaat bespreken om dit vervolgens
bespreekbaar te maken in het team. Interventies zullen worden ingevoerd.

7.

AVG - Ouderportaal
Betreft Wet op de Privacy
Ouderportaal is goed ingericht – foto’s lijken door leraren niet altijd goed geplaatst te worden
(zichtbaar voor alle groepen).
Foto’s die gemaakt worden door ouders en direct in appgroepen worden geplaatst – hiervoor zijn
leraren niet verantwoordelijk.

8.

Speerpunten: Verbinding tussen clusters & werkdrukverlaging & ouderparticipatie

9.

Rondvraag
Agendapunt voor volgende vergadering: Jeelo stand van zaken.
Werkgroep rapporten: er wordt een nieuwe vorm rapport ontwikkeld. Geen agendapunt voor MR.

10. Sluiting

