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Voorzitter:
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MR overleg
2 oktober 2018 van 19.00uur tot 20.30 uur
OBS Merlijn
Ingrid op de Laak (directie)
Elles Meinster-Prinsen (ouderlid)
Femke van Grootveld (leerkrachtlid)
Elles Meinster-Prinsen
Femke van Grootveld

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Door omstandigheden is er vanavond geen volledige bezetting.
2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van 22 mei 2018 wordt goedgekeurd. Zeker nadat Ingrid heeft toegelicht wat de ideeën
rondom de werkdrukverlichting hebben opgeleverd. Het team heeft de gemaakte keuzes
goedgekeurd:
Er is gekozen om flink te investeren in IT. In de vorm van software om ‘blended learning’ mogelijk te
maken, 36 extra predia’s en enkele snellere pc’s voor de leerkrachten. Deze keuzes leveren
werkdrukverlichting op en komen ten goede aan de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs. Dat
was een duidelijk uitgangspunt bij de keuze voor besteding van de gelden.
3. Vergaderdata 2018-2019 en te bespreken agendapunten
Voor dit schooljaar staan de volgende MR vergaderdata gepland:
• 6 november (agendapunten schoolplan/activiteitenplan, het
veiligheidsplan en het gedragsprotocol)
• 10 december (maandag)
• 12 februari (start 19.30)
• 14 mei
• 2 juli
4. Bezetting MR
Ingrid licht in het algemeen de taaklast invulling toe. Hieruit komt naar voren dat er mogelijk
onvoldoende formatie is om alle secundaire taken van het onderwijs te vervullen. Primaire taak is
goed onderwijs. Er moet dus gekeken worden welke ruimte er overblijft voor de invulling van de MR.
Het is mogelijk dat de MR door slechts 2 leerkrachtleden bezet gaat worden. De MR heeft de
voorkeur om 3 leden in elke geleding te laten zitten. Ingrid onderzoekt wat de mogelijkheden zijn
binnen de te besteden taaklast. Wellicht is het een optie om in plaats van twee leden 60 uur, drie
leden 40 uur te geven. (Actie Ingrid)
5. Activiteitenplan bespreken schooljaar 2018/ 2019
Er staat veel op de agenda de komende jaren:
• Koersplan
• Vierjarig schoolplan (volgt in mei)
• Activiteitenanalyse (elk jaar)
• Cultuurmagneetschool (Merlijn start met het 2e jaar cultuurmagneetschool)
• Kiva borgen (aantal nieuwe leerkrachten gaat naar cursus en er wordt
geborgd dat in elke klas hetzelfde wordt omgegaan met Kiva)

•

Taakspel borgen (aantal nieuwe leerkrachten gaat naar cursus en ook hier
borgen dat iedere klas ermee werkt. De ervaringen zijn heel positief)
• Combinatiefunctionaris Daphne geeft samen met sportleraar Kevin
sportlessen en extra beweegmoment bij TSO vrijdag + kleuterlessen
• Het thematisch werken in kleutergroepen en groep 3 en 4 wordt
uitgebreid. De ervaringen zijn positief
• De MR en OR krijgen opnieuw body met nieuwe bezetting
• Leerlingenraad is vorig jaar gestart en hier wordt verder vorm aan gegeven
• De kwaliteitszorg (WMK PO) gaat veel aandacht krijgen dit schooljaar. Er
volgt ook een audit in november
• Communicatie - Schoolgids komt 2019 weer globaal voorbij, na opstellen
nieuw schoolplan komt er een nieuwe schoolgids
• Gedragsprotocol en veiligheidsprotocol (in 2019 reviewen door MR)
• RI&E wordt dit jaar gecontroleerd
Rol van de MR hierin is het onderzoeken welke standpunten we innemen m.b.t. deze onderwerpen.
De onderwerpen relevant voor de MR kunnen alleen worden opgepakt met voltallige MR bezetting.
6. Nieuwe website is live
Oudergeleding geeft complimenten over de website. Op dit moment vereist deze geen verdere actie.
7. TSO (stand van zaken)
Doordat een aantal ouders met de TSO opvang gestopt is, verloopt dit deze week onrustig. Hier kan
niet per direct vervanging voor gevonden worden. Ingrid is zoekende naar een oplossing, mogelijk
een externe partij.
8. Wat verder ter tafel komt
- Gezonde school:
Merlijn heeft als doel een Gezonde school te zijn. Daartoe kan een certificaat gehaald
worden. Qua beweging doen we het op Merlijn al heel goed. Qua voeding kan het wellicht
beter. Volgend jaar willen we graag het certificaat behalen.
- Vragen die op het bordje van de MR liggen:
- wat is een openbare school? (wat bedoelen we daarmee en waar staan we voor?)
- welk standpunt nemen we in qua geloofsovertuigingen? (kijkend naar de wet
openbaar onderwijs), algemene levensbeschouwing en bijv. seksuele
voorlichting. (actie Elles)
- Focus dit schooljaar is kwaliteit: goed onderwijs, samen werken aan samenwerken en het
nieuwe vierjarige schoolplan (mei 2019)
9. Sluiting
Om 20.30 wordt de vergadering door de voorzitter gesloten.
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Schoolplan 2019-2020 bespreken Ingrid
met bestuur

18-10-2018

Mogelijkheden onderzoeken 2 of Ingrid
3 teamleden in MR
Actiepunten MR meenemen in Elles
volgende agenda
TSO op agenda ouderraad
Ingrid

05-11-2018

Adviesaanvragen indienen op
papier

Vanaf heden

Ingrid

30-10-2018
Voor eerstvolgende vergadering

