Notulen MR vergadering 3 Oktober 2017

Aanwezig: Personeelsgeleding

: Maaike [voorzitter]
: Martine

Afwezig:

Oudergeleding

: Esther [notulist]

Directie

: Tom

Oudergeleding

: Bert

1. Opening en vaststellen agenda
Maaike opent de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar,
helaas is Bert afwezig. Die heeft gisteren afgemeld.
De agenda punten nemen we door.

2. Goedkeuring notulen/actielijst vergadering
De notulen van 27/29 juni 2017 bespreken we met zijn allen en
wordt goedgekeurd. Esther mailt deze eind van de week naar Tom
zodat die hem op de website van de klim-op kan zetten.
De actielijst nemen we door. Er is nog steeds geen antwoord op de
mail van over het AOB lidmaatschap. Maaike gaat nogmaals een email
sturen.

3. Ingekomen stukken/mededelingen
Er is een uitnodiging gekomen vanuit de OR/ Niels. Voor een
bijeenkomst omtrent het luizenprotocol.

Er is een mail gekomen van Niels met vragen vanuit de OR.
-

Continu rooster / Wat zijn hierin de nieuwe standpunten dan wel
ontwikkelingen?
[Tom gaat het navragen/uitzoeken. Bij Present en aan collega
directeuren. Gaat mogelijkheden bekijken. Er zijn wel 5
verschillende modellen continu rooster. Tom gaat zoeken naar
een continurooster dat sluitend is met de Arbowet. Want dat
zijn ze lang niet allemaal. Als dit bekend is wordt het eerst

-

voorgelegd aan het hele team van de klim-op. Dit schooljaar zal
er dus nog geen continurooster komen.
Evaluatie Small Steps / Is deze evaluatie wel goed verlopen?
Meerdere ouders geven aan geen mail te hebben ontvangen.
[Vanuit de MR hebben we half april 2017 een email opgesteld,
die door Small Steps naar alle ouders gemaild is die TSO
afnemen. Dit door Small Steps omdat zei alle emailadressen
hebben en i.v.m. wet privacy mogen wij dat als MR niet doen. Zie
uitslag hiervan in de notulen van 17 mei 2017. Daarna heeft in de
nieuwsbrief van juli 2017 nog de evaluatie gestaan. En aan de
hand daarvan zijn nog 2 ouders geweest die aangaven de email
nooit gehad te hebben. Dit heeft Esther gemaild naar Small
Steps, zie onderstaande antwoord;

[Esther stuurt Niels een mail met antwoord]

4. Vergaderschema MR 2017-2018 bepalen
De volgende data zijn gepland;
- 7 November
-

19 December

-

6 Maart

-

10 April
22 Mei

-

3 Juli [onder voorbehoud]

5. Jaarplan 2017-2018 vaststellen
Jaarplan besproken. Er zijn 2 nieuwe punten aan toegevoegd.
- Communicatie naar de ouders
-

Regels rondom de school

Vast agendapunt: Toekomst van de klim-op

6. Taakverdeling MR 2017-2018 vaststellen
- Maaike voorzitter [dit is het laatste jaar voor haar als
-

voorzitter, daarna wil ze het stokje overgeven]
Esther notulist en post/email

7. Mededelingen directie
A.s. donderdag 5 oktober is er een landelijke staking in Den Haag.
Jolanda en Tom gaan heen. Als we als leraren nu niet doorpakken
dan gebeurd het nooit meer. We gaan voor meer handen in de klas.
Er wordt druk gewerkt aan de nieuwe website. Dit doet Tom samen
met Florieke.
Ook wordt er druk gewerkt aan het ouderportal.
Leskracht is van start gegaan, met als 1e thema: Gruwelijk Eng
Tools 21 2017-2018 is niet gehonoreerd door Present. Tom gaat
nogmaals een vervolgplan indienen bij Present.
Er is een onderzoek gaande over het imago van de klim-op en de
opbrengst daarvan.
8. Rondvraag:
Esther; afscheid Klaas, was niet helemaal duidelijk. Via de kinderen
hoorden we als ouders dat hij helemaal niet meer terug komt op de

klim-op. [ Dit klopt, hij gaat re-integreren op een andere school.
Dat is door Present bepaald]

