Notulen MR vergadering
Datum: 1 februari 2017
Tijd 19:30 tot 21:00
Aanwezig: Bianca Derksen, Marlies Lamens, Erik Grob, Rob Lingier, Soraya Hiemstra, Paul Hiemstra,
Jeroen Kruiver, Maarten Veldhuis, Bas Tenten.
Afwezig: Judith van Wessem, Mirl Mutter
Notulist: Maarten Veldhuis

Opening
Notulen vorige vergadering
1. Verkeerssituatie
Rob geeft aan, namens projectteam verkeerssituatie, dat de wijkagent binnenkort komt “schouwen” bij
de verkeersonveilige situaties rondom school (22 feb waarschijnlijk). Rob en Maarten willen graag
horen wat er zoal heeft plaatsgevonden aan ongelukken en wat het oordeel van de wijkagent is over
de onveilige situaties. Vervolgstap is een overleg met de ambtenaar van de gemeente en parallel de
aanwonende informeren over onze stappen.
2. ICT
Rob zet ons in een klas op de 2e verdieping en laat ons met de nieuwe ipads zelf rekenopgaven doen
en geeft er uitleg bij, ook betreffende de mogelijkheden voor de leraren. Dit geeft de MR een goed
beeld van de mogelijkheden van de digitale wereld. Interessant en leuk om te doen en zeker van
meerwaarde om lesgeven leuk, modern en effectief te doen.
Rob is met de website ontwikkeling bezig, dit wordt nu doorgezet (incl school app). Wrapp to work,
push berichten, dat soort zaken zullen worden ingevoerd. Geschikt voor alle platforms. Website
geïntegreerd in de app. Nieuwe app vervangt Klasbord app.
3. Continurooster
Er is nog geen Go vanuit de lerarenteam betreffende continurooster, wordt wel snel verwacht
(komende week). Volgende stap is richting ouderenquête te gaan. Tekstvoorstel enquête gaat richting
MR (volgende vergadering, 8 maart wordt het behandeld). Officieel doet de directeur een voorstel tot
wijziging schooltijden. In maart dient er wel gestemd te worden, zodat de planning gehaald kan
worden (half jaar voor aanpassing schooltijden dient er gestemd te zijn/besluit te zijn genomen)
Ouders moeten zich kunnen uitspreken over de nieuwe schooltijden via de enquête, daarna besluit de
MR erover. School is erbij gebaat open te communiceren over de voor- en nadelen van het
continurooster (ook over financiële voordelen/nadelen, voordeel voor voortbestaan Lea Dasberg enz).

Om ouders kans te geven informatie in te winnen, hun reactie te geven, alvorens de enquête de deur
uitgaat, wordt voorgesteld dat Rob zich beschikbaar stelt hiervoor. Er zullen enkele momenten worden
gekozen en dit zal worden gecommuniceerd met de ouders.
4. Missie/visie “bewegend leren”
Voorstel vanuit werkgroep: elke week 15 min voorbeelden laten zien aan leraren, ook laten zien in de
klas (via intekenlijst).
5.












Wvttk
Notulen gaan altijd via erik naar rest…
Vervanging Kees: wie heeft er uren over? Nog geen vrijwillige aanmelding tot nu toe
Pestprotocol:Is er pas kort, ook op de website. Maar geen beleid op sociaal emotioneel
gebied. Moet planmatig worden aangepakt, er wordt momenteel met de werkgroep wat er
moet worden geïmplementeerd. Wat er nu wordt toegepast, is niet goedgekeurd. Nu is het
dus nog niet goed geregeld. Vertrouwenspersoon wordt al toegepast, dat is Anja.
Luchtmeting: acties hebben geholpen, maar minimaal. Je kan verhelpen, maar dan wordt klas
kouder. Groet verbouwing gaat door, je komt niet aan de norm nu. Verbouwing duurt 5 weken.
10 minuten gesprek met kids erbij, die zelf gesprek voorbereiden. Tip van ouder om op
agenda MR te krijgen (is voortgezet onderwijs). En dan terugkoppelen aan haar wat de school
met het advies doet. IS vooral een ontwikkeling op voortgezet onderwijs, lijkt minder geschikt
voor basisschool.
Fruitactie: 20 weken. Nu op de helft. Behoorlijk verschil per kind in wat ze eten. Er blijft ook
wat over. Vaak wat eenzijdig (veel peren bijv.) en het is gesubsidieerd vanuit EU. Inschrijven
en geluk hebben of je op tijd inschrijft (ca 500 scholen krijgen het fruit). Volgende keer gaat
Rob weer inschrijven. Duimen maar ……
Planning aantal klassen: 1 gaat er af, is nog niet bekend welke (ligt aan erg veel zaken, zoals
continurooster)
Communicatie: Aantal ouders (5) aangesproken (nieuwe ouders bij kleuters): te weinig info /
introductie voor instromende nieuwe kinderen/ouders. Hier moet meer aandacht aan besteed
worden. Rob pakt dit op. Incl Welkomspakket. Nieuwsbrief krijgen ze ook niet vanzelf
blijkbaar.

Volgende MR-vergadering: 8 maart 2017
_________________________________________________________________________________
Overzicht actiepunten:
Actiepunt
1.
2.

Omschrijving

Actiehouder

Deadline

Zorgen verkeerssituatie school

Rob en
Maarten
Rob

maart 2017

3.

Continurooster (tekst voorstel, inplannen info
Voorstel 8 maart
momenten)
2017
_________________________________________________________________________________

Stukje voor nieuwsbrief:
Bericht van MR
Wil je wat weten over de voortgang van diversee punten op de agenda van de MR, zoals onveilige
verkeerssituaties, ICT (ipads), het continurooster of bewegen leren? Op de website van de Lea

Dasberg staan de notulen van de MR vergadering van 1 februari die ingaan op o.a. deze
onderwerpen. Uiteraard kan je ook altijd een van de MR leden hierover aanspreken.
Voorstel Maarten: foto van de MR leden erbij zetten

