MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Notulen 22 januari 2018

Datum:
Tijd:
Plaats:
Zittingsperiode
Uitgenodigd:
Afwezig:

Maandag 22 januari 2018
20.00-22.00u
Personeelskamer Morgenzon
35
A. Van Schooten, J. van Lankveld S. Falize, M. Peters, J. Pluk, I
Meuwissen, W. Manders, directeur C. Sommerdijk
W. Koenders

Notulen:
1. opening en vaststellen agenda
Geen aanvullingen
2. notulen MR 1 november 2017
Goedgekeurd
3. Mededelingen en ingekomen post
MR, GMR (jaarverslag), SOR, Directie
SOR: Gesproken over privacy beleid, komt terug bij punt 6. Wizzert regelt
volgend jaar de thema-avond. Afspraak van afgelopen jaar was dat Wizzert en
Vlasgaard samen de Koningsdag zouden organiseren. De Wizzert heeft zich
helaas teruggetrokken en dat is erg spijtig.
GMR: Marleen geeft een samenvatting van de notulen en het jaarverslag van
de GMR.
MR: Post: info MR Boekje
Directie: Zoals meerdere scholen hebben ook wij een vervangersprobleem,
gelukkig hoeven we nog geen kinderen naar huis sturen, maar het is wel een
stevig probleem.
Informatiemarkt is op maandag 12 maart van 7 tot 9 uur, vanuit MR zijn Inez
en Jacqueline aanwezig.
4. Verslag proefinspectiebezoek en aanpassingen beleid 2017-2018
N.a.v. het bezoek van Dianne Butter is er een plan opgesteld met het MT+. Dit
is met het team besproken en er zijn een aantal verbeterpunten ingezet wat
geresulteerd heeft in een aantal aanpassingen in het huidige beleid.
Presentatie door Conrad en Helene: Hoe kunnen we ons onderwijsproces nog
meer verbeteren: Resultaten, interventies groep 8 en interventies vlasgaard.
5. Begroting 2018.
Conrad neemt de begroting met ons door.
Formatie: we moeten ongeveer 1,3 FTE bezuinigen volgend schooljaar.
6. Privacybeleid (Conrad)
N.a.v. een aantal ontwikkelingen binnen school is het privacybeleid
aangepast. (O.a. door de komst van een Facebookpagina en aanpassingen
op de website). Zie bijlage protocol. Conrad zet dit document op de site.
De toekomstige wetgeving m.b.t. privacy leidt tot verandering in het vragen
van toestemming aan ouders. Mogelijk moet er iets veranderen aan het
inschrijvingsformulier. Conrad pakt dit op met Optimus.

7. Speelplaats
 Inzet vacatiegelden: Vanuit de vacatiegelden van de oudergeleding (van
twee jaar) van Vlasgaard zijn pleinversieringen aangeschaft. Ze worden in
februari geplaatst. Er komt een koningsspel, hinkelbaan, atletiekbaan en
verkeersplein.
 Uitbreiding speelplaats: Anke heeft contact gelegd met de MR van de
Wizzert en met de buurt. Buurt staat er niet direct voor open. Mensen
benoemen de huidige overlast van spelende kinderen tussen 10 en 2 uur en
zien dit als nog meer overlast. Het onderzoek naar de uitbereiding wordt even
geparkeerd.
8. Speerpunten:
Begaafdheidsprofielschool : 15 maart visitatie. Ouders van de plusklas hebben
ook uitnodiging gekregen. Zou mooi zijn als we dit positief kunnen afsluiten.
9. Rondvraag
Geen rondvragen
10. Sluiting
Actiepunt:
 Willemien past in agenda concept het volgende aan:
hoogbegaafdheidsprofiel wordt begaafdheidsprofielschool.
 Conrad neemt contact op met Optimus betreft privacy beleid.
 Conrad benoemt in de Vlasflits dat vanuit de oudergeleding van de MR in
februari het schoolplein versierd wordt met pleinplakkers.

