Notulen MR-overleg 21-11-2017
Aanwezig:
Afwezig m.k.:
Gasten:

Ivo Aarninkhof, Ellen van den Bos, Dorien Haverkort, Brigit Hilgerink en Chantal Wegman
Karen Simon
Jasper Diele en Gerben Ottink (vanaf agendapunt 8)

MR-vergadering
1.

Opening en vaststellen agenda
Ivo Aarninkhof opent de vergadering.
Er is een aanvulling op de agenda, waarna deze wordt vastgesteld.

2.

Notulen MR-vergadering 10-10-2017en actielijst
Notulen, naar aanleiding van:
Project Zikke:
Zikke draagt een activiteitenprogramma aan om kinderen kennis te laten maken met de samenleving, zodat zij
beter in staat zijn zich een beeld van hun toekomst te vormen. Ouders en kinderen kunnen aan deze (bestaande)
buitenschoolse activiteiten deelnemen. De ervaringen die kinderen hebben opgedaan tijdens de activiteiten
registeren ze in het Zikke portfolio.
Brigit Hilgerink heeft gevraagd naar Carlien Elburgs ervaringen met Zikke (Carliens kinderen bezoeken een
school waar met Zikke wordt gewerkt).
Carliens ervaringen samengevat: De activiteiten zijn leerzaam. Deelname aan de activiteiten is vrijblijvend;
ouders en kinderen besluiten zelf om al dan niet deel te nemen. Het portfolio wordt in de praktijk weinig ingevuld.
Kortom: Zikke staat nog in de kinderschoenen.
Dorien Haverkort zal een lijst verspreiden met Zikke-activiteiten, zodat we er beter zicht op krijgen.
Actielijst
Notulist
Er is een notulist benaderd, maar zonder succes. We gaan actief, persoonlijk mensen benaderen.

3.

GMR(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Konot)
Leeftijdscohortenbeleid
De GMR is voorstander van het leeftijdscohortenbeleid, zodat een meer diagonale leeftijdsopbouw van de
schoolteams gerealiseerd kan worden. De regeling wordt toegepast wanneer een medewerker niet vrijwillig wil
mobiliseren. Boventallige medewerkers komen in een invalpoule met behoud van contract. Directeuren mogen
uitzonderingen maken op het beleid. Aandachtspunt is hoe zij daarmee omgaan.
Eén directeur op vier scholen
Ellen van den Bos vraagt zich af wat de ervaringen van het schoolteam zijn nu Jasper Diele sinds dit schooljaar
directeur is van vier scholen (voorheen twee). Het betekent dat (vooral parttime) medewerkers de directeur
minder spreken. Jasper is wel altijd bereikbaar voor de medewerkers, ook buiten schooltijden. De locatieleider is
iedere dag aanwezig; dat wordt als zeer prettig ervaren.

4.

Draaiboek MR 2017/2018 vaststellen
De aanpassingen zijn verwerkt; het draaiboek wordt vastgesteld.
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5.

Communicatie vanuit de MR
Op maandag 27 november is er een informatie avond voor ouders van nieuwe leerlingen. Ellenvan den Bos zal
aanwezig zijn om te vertellen over de MR.

6.

Speerpunten MR
Sociale veiligheid
ZIEN
De sociale veiligheid binnen de school wordt door de leerkrachten getoetst. Daarnaast vullen, vanaf groep 5, de
leerlingen een vragenlijst in van ZIEN (ZIEN is een programma t.b.v. het sociaal-emotioneel functioneren). De
leerkrachten kijken of er bijzonderheden zijn en gaan daarover in gesprek met de leerling(en). De resultaten van
de toetsing gaan naar Konot.
Dorien zal via de nieuwsbrief ouders informeren over hoe de school omgaat met sociale veiligheid en op welke
wijze dit gemeten wordt.
Vertrouwenspersoon
Konot heeft een nieuwe externe vertrouwenspersoon; zij heeft een bemiddelende rol.
Gezond eten en drinken
Beleid
In schooljaar 2013/2014 is (in combinatie met de invoering van het continurooster) gestart met gezond eten op
school. Regels over eten en drinken op school staan in de schoolgids (onderdeel van de schoolkalender). Daarbij
worden suggesties voor gezond eten en drinken gegeven en gesteld dat ongezond eten en drinken ingenomen
wordt.
Praktijk
In de praktijk blijkt dat het beleid niet gehandhaafd wordt; ongezond eten en drinken wordt niet ingenomen, zoals
de schoolgids vermeldt. Het schoolteam vindt dat de verantwoordelijkheid voor gezonde voeding bij ouders ligt.
Het team wil geen "politieagent" spelen.
Gezonde school
We willen een gezonde school zijn, maar gezond eten niet opleggen middels regels. We stellen voor aandacht te
geven aan gezond eten en gezond eten te promoten. De regels in de schoolgids bevatten onjuistheden en
kunnen op meer positieve wijze geformuleerd worden.

7.

Brede brainstorm
Er zijn geen zaken voor de brede brainstorm.

MR-vergadering met directie
8.

Opening MR-vergadering met directie
Ivo heet Jasper Diele en Gerben Ottink welkom. De aanvulling op de agenda wordt goedgekeurd.

9.

Notulen MR-vergadering 10-10-2017 (deel waarbij directie aanwezig was)
Notulen, naar aanleiding van:
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
De gedateerde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt door Konot geactualiseerd. Wanneer
sprake is van een melding betreft het ernstige zaken als mishandeling, verwaarlozing e.d. Een kind heeft dan
bovenal bescherming nodig. Een actieve rol voor het kind is dan niet gewenst.
Ellen checkt via de GMR wanneer de nieuwe versie van de Meldcode gereed is.
De notulen worden akkoord bevonden en vastgesteld.
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10. Begroting 2018
Jasper geeft toelichting op de begroting.

11. Mededelingen directie
Bezoek aan school
De school heeft bezoek gehad van een aantal leerkrachten uit België. Enkele leerlingen hebben hierbij een
actieve rol gehad. De bezoekers hebben veel pluspunten gezien in onze school, zoals de rustige werksfeer en de
taal van The Leader in Me die door zowel leerkrachten als leerlingen gebruikt wordt. Het is de bezoekers ook
opgevallen dat het onderwijs in Nederland sterk leerkrachtgericht is.
Leerorkest
De kinderen van groep 5 hebben deelgenomen aan het schoolleerorkest. Ze mochten een instrument kiezen en
hebben een aantal muzieklessen gevolgd. Maandag 20 november gaf het schoolleerorkest een uitvoering; in een
(bijna) volle kerk gaven de leerlingen een fantastisch concert.
Schaatsen
De school heeft de mogelijkheid om met de groepen 4 t/m 8 te gaan schaatsen op de ijsbaan in Enschede. Dit
wordt bekostigd door school en de ouderraad. De kinderen krijgen dan schaatsles. Dit past goed bij een van de
thema's van onderzoekend leren: Olympische Spelen.
Sociale veiligheid
Dit thema is zojuist besproken. De oudergeleding van de MR wist niet dat de kinderen in het kader van sociale
veiligheid bevraagd worden middels de vragenlijst van ZIEN.Positief dat dit gedaan wordt en dat ouders hierover
via de nieuwsbrief geïnformeerd worden.
Gezond eten
We hebben beleid: gezond eten is belangrijk! Er zal aandacht gegeven worden aan gezond eten door hierover
positief te formuleren en gezond eten te promoten.
Brigit en Jasper zullen de tekst in de schoolgids aanpassen.
Het Lighthouseteam zal aanhaken bij gewoonte 7 "Houd de zaag scherp".
Via de nieuwsbrief en vanuit een adviserende rol zullen we gezond eten promoten.
12. Rondvraag
 Chantal biedt aan om namens de MR in de vergadering van het Leerlingen-lighthouseteam te vertellen
over de MR.

Ivo vraagt hoe het zit met de staking. Hoe wordt deze gefinancierd en wat betekent dit voor de lesuren
op jaarbasis? Jasper geeft aan dat de eerste stakingsdag betaald is door Konot en niet uit de
stakingskas. Wat betreft de verplichte lesuren zijn er volgens Jasper meer dan voldoende uren beschikbaar om
en komt de verplichte onderwijstijd niet in gevaar.

13. Sluiting
Ivo sluit de vergadering.
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Bijlage: Actielijst MR-overleg

Beschrijving

Actie

Meldcode huiselijk geweld: check stand van zaken
via GMR
Code pack bespreken binnen Lighthouseteam

Ellen

Potentiële notulist persoonlijk benaderen (acties
binnen MR communiceren via e-mail)
Stuk over sociale veiligheid en ZIEN! in de
nieuwsbrief
Zikke activiteitenlijst naar MR-leden mailen

Allen

Onderzoeken gebruik multimedia tijdens
driehoeksgesprekken
Bespreken in schoolteam: hoe gaat de school om met
de katholieke identiteit?
Punt agenderen MR-vergadering april
Gezond eten:
tekst schoolgids aanpassen
agenderen Lighthouseteam
promoten o.a. via nieuwsbrief
Leerlingen-lighthouseteam informeren over MR

Jasper

Aanhouden/uitgevoerd

maart/april 2018

Dorien

week 47 / 48

Dorien

december

Jasper / Gerben

december

Jasper

maart

Karen / Brigit

maart

Jasper / Brigit
Brigit / Karen
Gerben
Chantal

eerstvolgende llt-vergadering
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