Notulen MR Balans

schooljaar 2019-2020

MR-vergadering – 31 oktober 2019
P = present, A=absent, L=later E=eerder weg
P Antoinette Gillet
directrice
A Daan van der Meer adjunct-directeur
A Vincent Korving
leerkracht groep 4
P Nick van Eijk
ouder
P Reinier Kleijne
ouder
A Xander Vos
ouder
P Patty Dekker
ouder
A Marit Dries
adjunct-directeur
P Lianne Kusse
leerkracht 8B
A Janneke Roos
leerkracht
A Anouk Harms
leerkracht
P Kiki van der Neut
P Zefold Blom

secretaris
vervangend voorzitter
voorzitter

notulist

1) Opening
Reinier opent de vergadering om 19.36 uur. Welkom aan Kiki en Zefold, die invallen voor de collega’s die
er niet zijn.

2) Vaststellen notulen 19-09-2019 (Reinier)
Notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Er wordt kort gesproken over het openstaande
punt ‘continu-rooster’. Blijft onder de aandacht, binnenkort zal dit punt weer opgepakt gaan worden.

3) Mededelingen
Directie

•
•

Team

•
•
•
•
•

GMR
Ouderv.

•
•
•
•
•
•
•

Er is een nieuwe website. Nog niet helemaal af, nog in ontwikkeling.
Inspectie komt niet voor een regulier bezoek. De reden hiervoor is dat het eigenlijk op alle fronten goed gaat op
Balans (opbrengsten, financieel).
Janneke is met zwangerschapsverlof. Zij zal niet worden vervangen.
In groep 3 start morgen een nieuwe leerkracht voor 1 dag in de week.
Er zijn momenteel 2 zij-instromers. Vanaf februari zullen zij gaan starten binnen het team.
In januari start een nieuwe kleutergroep: groep goud.
4 november hebben we een studiedag. De dag zal bestaan uit twee gedeelten: een muziek gedeelte en een
gedeelte over het pedagogisch klimaat.
6 november zal de school dicht gaan in verband met een staking.
Geen mededelingen.
Er is gelukkig een grote groep ouders die in de oudervereniging zitten.
Er is gesproken over een nieuw betalingssysteem. Via de mail kunnen betalingsverzoeken worden verstuurd.
7 november zal er ontbijt zijn voor alle kinderen..

4) Jaarverslag
Antoinette heeft het verslag al eerder naar ons allen verstuurd.

5) Kathedralendag
Een jaar lang heeft een vaste groep medewerkers de ruimte gekregen om mee te denken tijdens de
‘Broedplaats’ over voorbereiding op beleid voor de vorming van het kindcentrum. Deze dagen worden dit
jaar ook ingezet om in wisselende samenstellingen in gesprek te gaan over beleidsvorming. Er wordt
momenteel gesproken over ‘identiteit’ en het pedagogisch klimaat. Tijdesn deze dagen schuiven ook
regelmatig PM-ers of ouders aan. Als de onderwerpen van belang zijn of interessant voor de MR kunnen
ook leden gevraagd worden om deel te nemen.

6) Aftreden MR lid
Helaas heeft Xander moeten beslissen zijn taken binnen de MR neer te leggen. Reinier heeft contact
met hem gehad en hem bedankt voor zijn interesse. Moet er opnieuw gestemd worden? Kunnen we een
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ouder vragen tot het einde van het schooljaar deel te nemen? We besluiten eerst een oproep in de
Veldpost te zetten. Kiki en Vincent pakken deze procedure op.

7) Gesprekspunten voor de MR agenda
We blijven allen nadenken over agendapunten.
Voor de volgende keer zullen Kiki en Lianne meer vertellen over het nieuwe meubilair en zullen we
vergaderen in een lokaal met nieuw meubilair.

8) Ingezonden vraag
In de brief wordt een vraag gesteld over het voeren van gesprekken met gescheiden ouders. Voeren we
dan met beide ouders aparte gesprekken?
Er worden verhelderende vragen gesteld. Daan licht de visie van Balans nog verder toe. Natuurlijk zijn er
uitzonderingen te bedenken. In het geval van ‘vecht’ scheidingen zal er gekozen worden voor
gesprekken met ouders afzonderlijk. Ook over het in gesprek gaan met nieuwe partners van ouders
wordt gesproken, hoe zit dat wettelijk gezien?
Kiki geeft aan dat in groep 6, 7 en 8 de oudergesprekken gevoerd worden met de kinderen erbij. Dan
kan het voor het kind naar zijn om twee keer mee te moeten naar een gesprek waarbij ze bijvoorbeeld
een kindplan moeten presenteren. Er wordt momenteel geschreven aan een beleidsstuk over dit
onderwerp. Voorgesteld wordt om als uitgangspunt te hebben dat ouders samen komen. Lukt dit niet kan
er vanuit ouders een gemotiveerd verzoek komen om ‘maatwerk’ te leveren. De punten en adviezen van
de MR zullen meegenomen worden bij het verder schrijven van het beleid. Tijdens de volgende
vergadering zal het beleidsstuk voorgelegd worden aan de MR.

9) Data MR vergaderingen
Donderdag 28 november 19.30 uur
Donderdag 23 januari 19.30 uur
Donderdag 19 maart 19.30 uur
Donderdag 23 april 19.30 uur
Donderdag 28 mei 19.30 uur
Donderdag 2 juli 19.30 uur

10) Rondvraag
Er is geen rondvraag.

11) Openstaande onderwerpen en actiepunten
Openstaande onderwerpen
Continu rooster

wie
Vincent, Marit,
Antoinette

planning
Dit schooljaar (20192020)

afgehandeld

De volgende MR-vergaderdata zijn gepland op de volgende dagen van 19.30- ca. 21.00 uur:
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