Notulen MR-vergadering

Datum: 26-09-2019

Aanwezig: Suzanne Solognier, Liesbeth Vooijs, Lonneke Tol, André van Veen,
Gaby Alberts, Doreen Orsel, Joke van Emst (namens bevoegd gezag), Natalie
Huijsman, Annemieke Dragt.
Afwezig: Kristel Tol (studie)
Opening
Een hartelijk welkom aan André van Veen (vader van Xiong in groep 3). Hij gaat
vanaf nu de MR versterken.
Vaststellen agenda
Bevoegdheden MR, beslissing, advies, informeren hoe en wat.
Karin kijkt naar boekjes bij VOO.
Notulen 24-06-2019
Verhoging kampgeld was heel prettig. Er was nu zelfs iets over. Er wordt met OR
overlegd wat met het restant te doen.
Mededelingen
● Vorige week heeft de eerste ‘broedplaats’ voor IKC’s in Hoorn
plaatsgevonden.
● Voor de politiek is het nog steeds niet duidelijk op welke plek ons MKC komt.
We gaan wel tegelijkertijd bouwen met de Mariaschool.
● Het IKEC is ook nog niet klaar, dat geeft vertraging. Geregeld wordt er druk
op het proces gezet van het MKC terwijl het nog lang kan duren. Het eerste
gesprek met Sjaak Beentjes (plan van eisen) is prettig verlopen.
● Elke maand komen de peuters in de school en beweegwijs is ook uitgerold bij
de SKH.
● Wouter, Joke en Lonneke volgen opleiding High Performance Schools.
● Op 31 oktober komen er vier mensen vanuit de NMV (Nederlandse
Montessori Vereniging) voor een nulmeting. We willen graag advies hoe het
staat met onze Montessori identiteit. Daarna volgt een audit voor de
erkenning (waarschijnlijk voorjaar 2021). De bovenschools directeur moet een
intentieverklaring schrijven. Joke vraagt ouders van de MR om in gesprek te
gaan met de leden van de visitatiecommissie.
● De OR is dit schooljaar op sterkte. Er is gelukkig ook een nieuwe
penningmeester.
GMR
De eerste vergadering is over twee weken. Natalie Huijsman en Karin Jonker zijn
afgevaardigden vanuit MR. Op dit moment is de agenda van GMR nog niet bekend.

Statuten en reglementen
Liesbeth en Karin hebben een standaard format voor statuten ingevuld. Alle leden
lezen de reglementen en op de volgende vergadering kunnen dan nog vragen
gesteld worden, daarna kunnen de statuten en reglementen vastgesteld worden.
Nu wordt wel artikel 30 besproken, dit gaat over de ‘themaraad.’
De MKC-werkgroep is een themaraad. In de reglementen willen we het volgende
opnemen: “indien er beslissingen moeten worden genomen dan wordt de
themaraad gemandateerd door de MR per onderwerp.” Suzanne geeft aan dat ze
het wel lastig vindt dat ze een dubbelrol heeft als MR-lid en MKC-lid. We willen
Rubia (projectleider) uitnodigen om het onderwerp MKC te bespreken. Doreen
vraagt zich af of er nog veel besluiten genomen moeten worden door de MR. Wel als
het gaat over de mate van samenwerking en veranderen lestijden.
Ouderbetrokkenheid (communicatie naar ouders)
De school heeft ouderbetrokkenheid als speerpunt. Degene die het team daarbij zou
ondersteunen zei helaas af en werkt niet meer bij het bureau.
Wel heeft Fer Jongert nu twee koffie colleges gegeven voor ouders met als
onderwerp ‘Je beste zelf’. Hij heeft dit uitgeprobeerd binnen een groep van de
Kersenboogerd en gaat dit uitrollen in de bovenbouw. Wellicht gaat ook het team
een sessie volgen.
In de werkgroep gedrag staat ouderbetrokkenheid op de agenda.
Suzanne vraagt zich af hoe ouders ouderbetrokkenheid zien. Suzanne heeft een
workshop gevolgd bij Peter de Vries. Ouders en school moeten samen bedenken
hoe ouderbetrokkenheid vorm gegeven gaat worden. Hoe richt je de
oudergesprekken bijvoorbeeld in? Er zullen ook verschillen zijn tussen behoeftes
van ouders.
Joke benoemt dat we ouders meenemen in besprekingen binnen het
ondersteuningsteam. Kristel gaat onderzoek doen naar ouderbetrokkenheid vanuit
haar studie.
We moeten de informatievoorziening vanuit de MR en OR onder de loep nemen.
Vanuit de MR moet er een jaarverslag komen. Wellicht zou er voor ouders op de
informatieavond al een pakketje kunnen liggen met jaarverslag vanuit de MR en OR.
Wellicht ook een link op de website zodat ouders kunnen lezen wat OR en MR het
afgelopen jaar hebben gedaan. Vanaf nu gaan we weer een stukje in de nieuwsbrief
plaatsen.
In de nieuwsbrief:
- ouderbetrokkenheid, mochten er tips adviezen zijn?
- MR start.
Rondvraag
● Gaby: graag update tijdens de MR-vergaderingen van hoe het gaat op school
(bijvoorbeeld over de kb met 3 jaargroepen bij elkaar).
● Wat zijn precies de bevoegdheden MR? Waar kunnen we snel zien wanneer
er beslissingsrecht of adviesrecht is?

Karin kijkt naar boekjes bij VOO. Doreen kijkt nog eens in haar
cursusmap MR.
Sluiting

