NOTULEN MR Vergadering OBS Merlijn
Bespreking:
Vergaderdatum en tijd:
Vergaderplaats:
Aanwezig:

Voorzitter:
Notulist:

MR overleg
10 december 2018 van 19.00uur tot 20.30 uur
OBS Merlijn
Ingrid op de Laak (directie)
Elles Meinster-Prinsen (ouderlid)
Yacine Ait Yaiz
Femke van Grootveld (leerkrachtlid)
Elles Meinster-Prinsen
Femke van Grootveld

1. Opening
Om 19.00 wordt de vergadering geopend. We moeten nakijken hoe we ervoor kunnen
zorgen dat we elkaars mails goed binnenkrijgen. We bespreken de mogelijkheid om via een
Sharepoint-omgeving documenten met elkaar te kunnen delen. Femke onderzoekt wat hierin
de mogelijkheden zijn. (Actie Femke)
2. Vaststelling verslag 13 november 2018
Het verslag van 13 november wordt vastgesteld. Bij het versturen van deze notulen zal een
begeleidend schrijven van Elles worden toegevoegd. Elles past het vorige stukje aan. (Actie
Elles, Femke)
3. Terugkoppeling audit (Ingrid)
Het auditverslag is net binnen. Ingrid licht toe waar naar gekeken is, in het licht van de
huidige veranderingen in het onderwijs, zoals bijvoorbeeld passend onderwijs. We zijn ons
aan het ontwikkelen in het stuk visie en hoe wij dit zichtbaar kunnen maken binnen ons
onderwijs. Als we kijken naar zicht op ontwikkeling zien we bijvoorbeeld dat de leerkrachten
goed analyseren, maar dat de vertaalslag naar de praktijk beter kan. Dit sluit mooi aan bij het
ontwikkelingstraject van EDI waar we mee bezig zijn. De MR vraagt zich af hoe het zit met
het beleid van Merlijn op het gebied van huiswerk. Veiligheid was in orde, Kiva en Taakspel
zorgen voor rust en veiligheid op school.
4. Stand van zaken TSO (Ingrid, PM-ers)
Het is nog niet gelukt een pedagogisch medewerker te vinden voor de TSO. Meerdere
gesprekken zijn op niets uitgelopen. Ingrid heeft nog een mogelijkheid via een connectie van
SOKS, anders alleen nog duurdere mogelijkheden. Ook hier is sprake van personeelstekorten.
Het sportmoment op vrijdag wordt gewaardeerd. Zijn hier ook mogelijkheden voor op
andere momenten? Er zijn voldoende materialen om mee te spelen. Leerlingen moeten leren
verantwoordelijkheid te nemen voor die materialen. Ook de leerlingenraad speelt hierin een
rol.
5. Schoolplan (opmerkingen en reactie Ingrid bespreken)
Didactiek, veiligheid en gezicht naar buiten (cultuurmagneetschool) zijn de prioriteiten in het
nieuwe schoolplan. We gaan prioriteren en een aantal onderdelen borgen. De borging van
het oude jaarplan is de aanzet voor het nieuwe koersplan. (Actie Ingrid)
MR heeft enkele vragen en opmerkingen geformuleerd m.b.t. de plannen.
De MR geeft goedkeuring aan het Schoolplan 2018-2019, met de afspraak dat de vragen en
opmerkingen van de MR worden meegenomen in de evaluatie. Deze komt tussen maart en

mei op de agenda. (Actie Elles)
Ingrid levert een format aan voor de goedkeuring van voorstellen. (Actie Ingrid)
6. Veiligheidsplan (bespreken opmerkingen)
Vragen die MR had over het plan zijn nader toegelicht. MR geeft goedkeuring aan het
Veiligheidsplan.
Het gewenst gedragsprotocol komt ter evaluatie op de agenda van de eerste
teamvergadering 23 januari. (Actie Ingrid). Eind van dit schooljaar zal het document dan op
de MR agenda komen.
7. Ouderraad stand van zaken
Het drieledig dagelijks bestuur van de OR is bij elkaar geweest, penningmeester, ouder,
voorzitter en secretaris. Voorzitter bereidt in overleg met Joyce de vergaderingen voor en
dan worden te taken verdeeld over de ouders van de ouderraad. Er is een koppeling tussen
de OR en de MR. De raakvlakken en koppelingen staan omschreven in het reglement van de
ouderraad. Ingrid doet ons dit na ondertekening toekomen in januari. (Actie Ingrid)
8. Wvttk
Geen punten.
9. Sluiting
Om 20.50 uur wordt de vergadering door de voorzitter gesloten.

Actielijst
Actie:

Door:

Datum gereed:

Adviesaanvragen indienen op
Ingrid
papier
Stukje begeleidende tekst
Elles, Femke
aanpassen en verspreiden bij
notulen
Reglement ouderraad mailen MR Ingrid

standaard

Format voor goedkeuring van
voorstellen
Onderzoeken Sharepoint MR

Ingrid

11-01-2019

Femke

Voor vergadering 12-02-2019

Schrijven nieuw koersplan

Ingrid

Huidig schooljaar

Schoolplan op agenda MR

Elles

15-05-2019

11-01-2019

31-01-2019

