
Notulen medezeggenschapsvergadering 20 november 2018 
 
Aanwezig: 
MR leden: Isabelle van der Helm, Femke Akkermans, Anja Ris, Leontien Spohr  

(voorzitter), Fenny de Blois, Sabine Goes (notulist) 
Directie: Joop Zuydgeest    Notulen van de vorige MR-vergadering  Notulen zijn akkoord. Joop zorgt ervoor dat het op de site wordt geplaatst.  Post Geen post.   Mededelingen 
 Personele zaken i.v.m. nieuwe collega’s, ziekte, vervanging en verlof worden gedeeld.  
 Directieoverleg:  

o Zorgen over de begrotingen zijn gedeeld. Nieuwe cao heeft fors effect op begroting van verschillende scholen binnen de stichting. Ook zijn door de cao verschillende toelagen afgeschaft. Voor onze school vallen de consequenties mee maar heeft zeker effect. Voor december moet het meerjaren formatieplan en de begroting gereed zijn.  
o Werkverdelingsplan is besproken. Elke school moet een werkverdelingsplan opstellen (conform cao). In de Laurentius Stichting is besproken hoe we hier mee om gaan.  
o Schoolplan is besproken met als basis strategisch beleidsplan.  
o Kwaliteitskaders is besproken.   GMR In de GMR is gesproken over de effecten van het budget voor werkdrukvermindering. Hoe wordt dit nu ervaren op scholen? Waar is het geld aan besteed. Levert dit wat op? Dit is recent ook in de teamvergadering besproken.  

 
Ouderbetrokkenheid 
 
Stand van zaken rapport Doel van de rapportoptimalisatie: volgen van kinderen, geen verassingen, afspraken terug laten komen.   Fenny heeft van verschillende scholen bekeken wat de mogelijkheden zijn voor rapporten. Dit wordt  doorgestuurd.   Joop heeft een opzet voor het geoptimaliseerde rapport. Citoscores komen op het ouderblad en niet meer in het rapport voor de kinderen. Aan de cito-score wordt ook het functioneringsniveau gevoegd. Dit ouder-rapport zal apart aan de ouders worden verstrekt. Vanuit de oudergeleding wordt de wens geuit om dit vooraf aan het gesprek mee te geven, niet pas op het gesprek zelf. Verder wordt opgemerkt om ook de ouders activeren door het benoemen in de nieuwsbrief voorafgaand aan de gesprekken.  Bij de leerkracht is er aandacht voor het terug laten komen van de afspraken uit de startgesprekken.   De MR geeft aan dat het zoeken is. Uiteindelijk is vooral het gesprek tussen ouder en kind van belang. De grafieken kunnen als hulpmiddel worden gebruikt in het gesprek.   Komende maand digitaliseren van het rapport.  
 



Voorstel is om de klankbordgroep na het eerste vernieuwde rapport en rapportgesprek weer bij elkaar te laten komen. In maart organiseren we de klankbordgroep weer.   
Verslag gezonde voeding Joop heeft een evaluatiegesprek gehad met de adviseur Gezonde School die eerder in het jaar ook een voorlichting heeft gegeven over gezonde voeding. Het verslag is bijgevoegd bij de agenda. Hierin staat ook een link over rookvrije schoolplein.   Vervolgacties: punt over rookvrije school oppakken in januari. Voor gezonde voeding stelt Joop voor om actief de materialen te gaan gebruiken, bijvoorbeeld materiaal in nieuwsbrief, kaarten voorafgaand aan de verjaardag met een leuke bewustwording voor gezonde traktatie.   Uitgangspunten nog een keer aan de OR ter informatie.   
Jaarverslag 2017-2018  Er is onvoldoende tijd geweest voor het doorlezen. Joop stelt voor dat de MR-leden het stuk door kunnen lezen en eventuele opmerkingen naar Joop doorsturen. Ook punten mailen die we in de volgende MR-vergadering wat verder zouden willen uitdiepen.   
Kwaliteitskader van de Laurentius Stichting  Ter informatie. Deze matrix heeft als doel om zicht te krijgen op de scholen. Scholen kunnen dit gebruiken in de ontwikkeling van het schoolplan om te toetsen of alles op orde is. Op basis van deze matrix gaat het schoolbestuur in gesprek met CvB.   
Strategisch beleidsplan van de Laurentius Stichting  Joop laat de Powerpoint zien op de vergadering. Staat ook op de website van de Laurentius Stichting. Het strategisch beleidsplan geeft het kader voor het schoolplan van de BMS. Januari eerste concept bespreken.  Voorgestelde data zijn akkoord.  

 Donderdag 17 januari 2019 
 Donderdag 21 februari 2019 
 Donderdag 21 maart 2019 
 Donderdag 9 mei 2019 

 
  



Actielijst 
Wat Wie Wanneer 
Jaarplan op de agenda Sabine 1 keer per kwartaal Notulen op de site zetten Joop Voor vergadering januari Link ministerie over rookvrije school doorsturen Leontien Voor vergadering januari Jaarverslag lezen en opmerkingen doorgeven aan Joop. Vraagpunten kunnen we verzamelen om volgende vergadering door te nemen. 

MR-leden Voor 1 december 2018 

Onderzoek van Fenny van verschillende scholen wat de mogelijkheden zijn voor rapporten. Dit wordt doorgestuurd 
Fenny Direct na vergadering 20 november 

Voorstel is om de klankbordgroep na het eerste vernieuwde rapport en rapportgesprek weer bij elkaar te laten komen. In maart organiseren we de klankbordgroep weer.   

 Maart 

   Het aangepaste format voor het nieuwe rapport wordt aan de MR voorgelegd. Oudergeleding 20 November 
   

 Te agenderen punten  Monitoring succes groep 3 i.v.m. groepsgrootte  Blijvend aandacht besteden aan gezonde voeding om te voorkomen dat de uitgangspunten beperkt blijft tot een papieren stuk. 

 

Schoolplan BMS januari Check of gezonde voeding voldoende terugkomt in de jaarkalender en boekjes van de groepen. 
 

Agendapunt: Mobiele telefoons  Rookbeleid Januari op de agenda Ervaring met de formulieren van het startgesprek November 
Kwaliteitskader van de Laurentius Stichting November Jaarverslag 2017-2018 November Strategisch beleidsplan van de Laurentius Stichting November 

 


