MR Vergadering – 18 december 2019
Aanwezig: Henri, Tamar, Lieke, Rik, Joyce en Anoek
Afwezig: Margot
1. Opening en rondvraag
Tamar opent de vergadering, er worden 2 punten aangedragen voor de rondvraag:
• Geluid vanuit ouders: teveel info via teveel kanalen
• Rapport verdeling “raar” qua maanden ertussen
2. Update directie
-

Schoolfruit
De Wichelroede zal voorlopig niet meer mee doen met project schoolfruit, dit zal Henri
melden aan alle ouders in de nieuwsbrief schoolontwikkeling. Deze nieuwsbrief zal nu
maandelijks door Henri opgesteld worden om zo de ouders te informeren over de
schoolontwikkelingen.

-

Toestemming uitstel schoolplan
Toestemming uitstel van het schoolplan is goedgekeurd door de MR, Tamar (voorzitter) heeft
ondertekend. Een schoolplan wordt gemaakt voor 4 jaar. Het koersplan van Tangent is helaas
niet nog af. Zodra het koersplan klaar is zal het schoolplan (Wichelroede) gekoppeld worden
aan koersplan (Tangent). De visie van het koersplan is de basis voor het schoolplan.

-

Begroting 2020
De begroting van 2020 is besproken.

-

Professioneel statuut
01-08-2017 had dit af moeten zijn, we lopen iets achter
.
Voor 01-08-2020 moet het wel af zijn. Henri laat een PowerPoint zien (wordt rondgestuurd)
met wat het statuut aan moet voldoen. Het grootste deel van het professioneel statuut
bestaat uit onderwijskundig beleid van de leerkracht en de zeggenschap van de leerkracht.
De Wichelroede is daar al best ver mee door het aanstellen van project groepen.
Voorbeelden van projectgroepen zijn:
• Schooltijden
• Meubilair
• Hoogbegaafdheid
De projectgroepen gaan in eerste instantie informatie verzamelen, intern en extern (bv bij
andere scholen). De projectgroep komt dan met een 1e voorstel. Op dit 1e voorstel komen
suggesties, aanpassingen en overig feedback. Deze worden verwerkt en zo ontstaat een 2e
voorstel dat op dat moment gedragen wordt door het team. Taak directie is controle op
verloop van het proces -> keurt goed -> voorstel wordt beleid.
80 uur per jaar mag er besteed worden aan professionalisering dat is op dit moment niet het
geval. De deadline van 01-08-2020 is nog een uitdaging daar niet helemaal duidelijk is hoe
het er precies uit moet zien.
Ontstane vragen vanuit MR:
• Moet het professioneel statuut jaarlijks herschreven worden?
• Zijn tussentijdse aanpassingen mogelijk / bespreekbaar?

•

Wat als vanuit projectgroep meerdere leerkrachten tegen zijn maar dit niet de
meerderheid is?

3. Verslag van 18-11-2019
Geen onduidelijkheden -> goedgekeurd.
4. Terugkoppeling GMR
Rik stuurt de highlights nog rond.
5. Ontruimingsplan onderbouw evaluatie
Er heeft een ontruiming plaats gevonden op de onderbouw en een aantal struikelpunten zijn
hierdoor zichtbaar geworden. Rik zal de bevinden rondsturen en de struikelpunten moeten
opgepakt worden.
6. Schooltijden onderzoek
De projectgroep schooltijden is begonnen met het verzamelen van informatie.
7. Vacature MR
Er komt een vacature vrij, het volgende is hierover besloten:
• 6 februari vacature op de agenda – vacature kenbaar maken onder de ouders
• 30 maart besluit
• 27 mei -> nieuw MR lid sluit laatste vergadering schooljaar 2019/2020 aan.
Rondvraag
Geluid vanuit ouders: teveel info via teveel kanalen
• Het is lastig alleen via de app te werken aangezien die nog niet 100% werkt. Vandaar bij
belangrijke info ook nog via mail. Persoonlijke inbox op de app is info die belangrijk is en
jouw groep aangaat. Groepen op de app is voor leuke en gezellige info van de groep van het
kind, denk hierbij aan foto’s; van kerstdiner.
Henri zal leerkrachten op het hart drukken de info zo ver mogelijke te minimaliseren, geen
onnodige lange verhalen liefst kort, bondig en noodzakelijk.
De groepsapp op je telefoon is geen initiatief vanuit school maar vanuit een klassen ouder
en/of ouders zelf. Vragen of onduidelijkheden graag mailen naar de leerkracht om te
voorkomen dat zaken een eigen leven gaan leiden.
Rapport verdeling “raar” qua maanden ertussen
• Februari en juni komen nier zomaar uit de lucht vallen als rapport momenten, dit is zodat in
februari de uitslagen van de LVS (Leerling Volg Systeem) toets besproken kunnen worden
met de ouders. Deze toetsen worden in januari afgenomen. Op deze manier zijn er 3 contact
momenten: september start schooljaar kennismaking, februari rapport 1 en juni rapport 2.
Actielijst – zie onderstaand
Actie
Uitleg schoolfruit (mailing nieuwsbrief
schoolontwikkeling)
Doorsturen PowerPoint professioneel statuut
Doorsturen highlights GMR
Doorsturen bevindingen ontruiming plan onderbouw
Volgende vergadering op de agenda:
• Voortgang begroting
• Voortgang schooltijden onderzoek
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