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Verslag MR-vergadering
Vergaderdatum
Vergaderlocatie
Aanwezig
Notulist

Dinsdag 9 oktober 2018 om 19.30 uur
koffiekamer o.b.s. ’t Fonnemint
Dedmer Swart, Gerda Okkinga, Gerald vd Boon, Rya Bakker, Klasina Oud,
Margriet Leeuw en Coos van Kooten
Coos van Kooten

agendapunten
1. Opening en welkom

uitwerking

2. Vaststellen agenda
3. Nalopen besluitenlijst/actielijst

Coos schoont de besluiten- en actielijst op.

4. Inkomende/uitgaande post

Er komt een leesmap voor de post. Vervolgens wordt dat
doorgegeven aan alle MR-leden.
* Margriet vertelt haar eerste ervaringen t.a.v. Social Schools.
We zitten in de beginfase. Positief en gemakkelijk.
* We krijgen een instroomgroep 0/1. We starten hiermee na de
herfstvakantie met de leerkrachten Janet Hardoff en Aly-Rigt de
Boer.

5. Mededelingen directeur

6. Bespreekpunten:
1. HVO: uitvoering eigen
leerkracht groep 7 en 8
2. Besteding werkdrukmiddelen
3. Schooljaarverslagen
4. Begroting 2019 (budget,
investering
Overgang SkoolNext),
informatie ter vergadering
5. Protocol vervanging
6. Continurooster, uitslag
stemming en vervolg
7. Ouderportaal: MR-groep
aanmaken?
8. Protocol klassenverdeling:
volgende vergadering

1. Tekort aan HVO-leerkrachten. Voorstel is om het HVOprogramma in de groepen 7 en 8 te laten verzorgen door de
eigen leerkrachten. Het mag geen HVO worden genoemd, maar
Algemene Vorming. Marian Cuperus verzorgt HVO in de groepen
5 en 6. MR gaat akkoord. Communicatie richting ouders gaat via
Margriet en wordt ondertekend door Dedmer en Margriet.
2. De buurtsportcoach kostte aanvankelijk bijna 800 euro. Dat is
dit jaar ruim 2000 euro geworden. Johan v/d Haest wordt
ingezet op 7 scholen voor gym. Hij is als vakleerkracht
bewegingsonderwijs in dienst van Elan. Onze school betaalt aan
hem mee via werkdrukmiddelen. Personele deel van de MR
stemt in met het advies zoals in het verzoek is aangegeven.
3. De schooljaarverslagen zien er verzorgd uit. Het is prettig
leesbaar en kernachtig. Opvallend hoeveel kinderen ’t
Fonnemint momenteel heeft.
4. Margriet stuurt begroting nog toe. SkoolNext: alle bestanden
gaan in de ‘cloud’. Er wordt niet meer via de server gewerkt. Alle
leerkrachten krijgen een persoonlijke laptop.
5. Eerste dag bij ziekte worden de kinderen verdeeld over de
groepen als er geen vervang(st)er is en er te weinig tijd is om

ouders te informeren. Dag twee blijven de kinderen thuis. Mocht
zoiets (weer) voorkomen dan wordt er via Social Schools een
‘spoedbericht’ geplaatst. Dat wordt door Margriet of Jacqueline
gedaan.
6. De stemming van het behoefteonderzoek ‘continurooster’ dat
voor de zomervakantie plaatsvond, is ongeldig verklaard, omdat
er méér dan 100%-score was. Dat kan niet. Er moet een soort
‘kiescommissie’ komen. 2/3 van de stemmers moet ‘voor’ zijn
om een informatiebijeenkomst te gaan organiseren. Dedmer
maakt een opzetje. De stembriefjes worden genummerd en voor
de herfstvakantie verspreid. Direct na de vakantie inleveren. Rya
en Gerda gaan de stemmen tellen.
7. Geen MR-groep in het Ouderportaal.
8. Protocol ‘klassenverdeling’. Welke criteria worden gehanteerd
bij het maken van een klassenverdeling. Er waren
uitgangspunten, maar niet vastgelegd. Dat kan en moet beter. Zo
moet ook een ‘sociogram’ worden meegenomen. Communicatie
is het toverwoord.
7. Informatie vanuit GMR
9. Rondvraag

* Er is kortgeleden een GMR-bijeenkomst geweest van 20
minuten. Hoofdpunt: vooral lekker eten. Zie actielijst!
* De status van de MR-vergaderingen zijn in principe openbaar.
Margriet noemt dit nog weer eens in een nieuwsbrief en verwijst
ook nadrukkelijk naar het verslag van de MR-vergaderingen op
de website om de betrokkenheid te vergroten.
* Om 21.15 u sluit de voorzitter de vergadering.

Vergaderdata MR:






Dinsdag 9 oktober
Dinsdag 20 november
Donderdag 31 januari
Woensdag 10 april
Dinsdag 18 juni

Vergaderdata GMR:







Dinsdag 2 oktober
Dinsdag 27 november
Dinsdag 22 januari (samen met het bestuur)
Dinsdag 2 april
Dinsdag 4 juni
Dinsdag 9 juli (samen met het bestuur)

