Notulen medezeggenschapsvergadering 8 januari 2018
Aanwezig:
MR leden:
Directie:

Isabelle van der Helm, Femke Akkermans, Anja Ris Leontien Spohr, Olof
Schuring (voorzitter), Sabine Goes (notulist)
Joop Zuydgeest

Notulen van de vorige MR-vergadering
De notulen van de vorige MR-vergadering zijn akkoord.

Post
Informatie over het vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen in de cao 2016-2017
Mededelingen
 Personeel: ziek- en herstelmeldingen en reïntegratie worden besproken.
 Directieoverleg: Enkele punten zullen aan de orde komen bij GMR.

GMR
Verslag van vorige GMR-vergadering is bijgesloten en is besproken en toegelicht door Femke. Enkele
highlights:
- RvT was op bezoek bij GMR
- Protocol van medicijnen. Bij het CvB ligt de vraag hoe om te gaan met scholing. Verder worden
aanmeldingsformulieren aangepast zodat basisbehandelingen zoals pleister en paracetamol
toegediend mogen worden.
Directeuren zijn op verzuimtraining geweest.
Begroting 2018 is besproken.
‘Handboek Privacy’ is besproken.

Handboek Privacy wordt in de MR besproken. MR heeft aantal suggesties meegegeven. Het zal in de
volgende GMR worden ingebracht.
Gezonde voeding
Dit aandachtspunt is ingebracht tijdens de jaarvergadering.
-

Welke voorbeeldrol wil de school innemen? Op aantal punten zal er beleid worden gemaakt, en
op een aantal punten zal het vrij worden gelaten.
Verantwoordelijkheid ligt bij de ouders.
Er is een onderscheid te maken tussen:
o School-brede activiteiten – OR verzorgt bij school-brede activiteiten nu al veel
gezonde traktaties. Zal met OR worden besproken of dit nog meer kan.
o Klassikale activiteiten – Er wordt nu in sommige groepen beloond met snoep,
bijvoorbeeld bij klassenbeurt. Vraag zal worden voorgelegd aan het team of het
mogelijk is om het uitgangspunt te hanteren ‘binnen school belonen we niet met
snoep’.
o NSO – Met het NSO-team zal verder besproken worden waar gezonde voeding een
grotere rol kan krijgen. Daarnaast zal in de volgende jaarvergadering een voorlichting
door de GGD worden verzorgd over gezonde voeding.
o TSO, overblijf en traktaties – verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Rol van de
school is voorlichting voor gezonde traktaties en voeding. Via GGD zijn ook
lespakketten verkrijgbaar over gezonde voeding.

Leontien koppelt terug aan de ouder door wie het is ingebracht in de jaarvergadering wat er is
besproken.

Ouderbetrokkenheid – nieuwe vormgeving van het rapport
De bijeenkomst voor de vormgeving van het nieuwe rapport wordt gehouden op 5 februari.
Per klas worden 3 tot 4 ouders ad random uitgenodigd door ze een persoonlijke uitnodiging te
sturen.
In de nieuwsbrief komt een open uitnodiging voor ouders die interesse hebben.
Joop is bij de bijeenkomst aanwezig om eventueel informatie te geven en om een beeld te krijgen bij
de wensen van de ouders.
Mogelijke vragen:
- Hebben ouders genoeg inzicht in welke niveaugroep hun kind zit?
- Welke informatie mist je als je het rapport leest als ouder?
- Weet je als ouder welke dingen goed gaan en welke dingen niet?
- Wat voor zaken zou je terug willen zien als het rapport aan jou als ouder is gericht?
- Weet je hoe je het rapport moet lezen?
- Zou je een meer uitgeschreven rapport willen of juist niet?
- Vind je dat het rapport voor de ouder of het kind geschreven moet worden?
- Wat zou je als ouder toegevoegd willen zien?
Vacature oudergeleding MR
Olof geeft aan zijn positie weer beschikbaar te stellen. Olof zorgt voor een stuk tekst in de
nieuwsbrief met daarin een oproep voor een nieuw MR-lid voor de oudergeleding.
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