Notulen MR-vergadering

o.b.s. “De Nijenoert”

Vergadering maandag 29 januari 2018.
1. Opening & mededelingen
Rob checkt de rechten van iedereen in de Drive zodat iedereen voldoende toegang en bewerkrechten heeft.
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 12-12-2017
4. Bespreken ervaringen op de bezochte scholen
Invoering Borgh ging zorgvuldig. Na het besluit in mei hebben ze ruim een jaar genomen om het in te
voeren. Voorkeur om niet te snel te willen, dus niet komend schooljaar.
Margedagen komen bij een snelle invoering ook in de knel.
Moet ook rekening gehouden worden met pleingrootte Nijenoert. Peter neemt contact op met de gemeente.
Op de Borgh hebben de leerkrachten een half uur pauze. Kleuterjuffen hebben 40 minuten pauze met
ondersteuning van vrijwilligers (vergoeding) met pedagogische achtergrond. Minimaal twee profs op het
plein. Voor de kleuters is het volgens een leerkracht niet kindgericht. Voor de kleuters moet er goed worden
nagedacht; zij hebben meer tijd nodig om te eten en uit te rusten.
Kinderen blijven bij een kortere middagpauze meer in de schoolsfeer.
Valkhof: pleinrooster loopt niet. Kwartier pauze is voor de leerkrachten erg nijpend.
Tip vanuit Valkhof: Hoorns model in Oosterwolde. Leuk om daar ook nog eens te kijken. Peter neemt contact
op met die school.
Intentie om twee modellen aan te bieden aan de ouders/leerkrachten om uit te kiezen.
5. Vervolgstappen n.a.v. de schoolbezoeken
- Peggy maakt tekstje voor de ouders voor de nieuwsbrief met stand van zaken en vervolgstappen.
- Volgende week voorlichtingsbijeenkomst team.
6. Binnengekomen stukken (volgens jaaragenda MR)
- Schooljaarverslag 2016-2017 (verzonden 31-10-2017)
- Meerjaren financieel beleid: nog niet bovenschools vastgesteld.
Schooljaarverslag: Tussenopbrengsten kunnen worden aangevuld met een landelijke norm zodat we een
betere referentie hebben over waar we staan qua resultaten en ambities.
Schooljaarverslag is gedetailleerd, ook voor ouders. Geeft dit geen ruis op de lijn?
7. Mededelingen Oudergeleding / Personeelsgeleding / Directie / GMR/ Leerlingenraad
a) Personeelsgeleding:
b) Oudergeleding:
c) Directie:
14 februari stakingsdag. Binnen de school is er een werkgroep Werkdruk opgericht. Een externe
organisatie wordt eventueel ingevlogen.
Mei 2018 nieuwe privacywetgeving; consequenties: het delen van alle leerling-informatie moet
zorgvuldig worden afgewogen.
Fusie is een feit: Bovenschools wordt alles ook samengevoegd. Stafbureau wordt kleiner door
afstroming.
8. . Speerpunten (zie jaaragenda MR)
Formatie/Opbrengstgericht werken/Passend onderwijs/Veiligheid in en rond school/Vergroten
ouderbetrokkenheid/TMO/Profilering Nijenoertschool/Ontwikkelingen volgen
continuonderwijs/Ontwikkelingen volgen 'pesten'
9. Stukken volgend overleg vaststellen (volgens jaaragenda MR)
- Meerjaren Financieel Beleid
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- Schooljaarplan 2018-2019
- Schoolgids 2018-2020
10. Rondvraag
Nieuwe vergaderdata

26-03-2018, (29-05-2018), 02-07-2018
Wie
Rob
Rob
Peggy
Peter
Peter
MR
Peter
Peter

Wat
Drive-rechten checken
Jaarplanning in Drive aanpassen
Tekst maken t.b.v. terugkoppeling ouders
Peter informeert bovenschools naar de ervaringen van leerkrachten op
andere scholen bij een continurooster.
Contact opnemen met school in Oosterwolde voor een kijkbezoek.
Eventueel aanvullen van de lijst met voor- en nadelen van de
schooltijdenmodellen.
Peter neemt contact op met de gemeente over het plein.

Meerjaren financieel beleid aanbieden aan MR
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Wanneer

