Notulen MR-overleg 02-10-2018
Aanwezig:

Ivo Aarninkhof, Ellen van den Bos, Brigit Hilgerink, Chantal Wegman en
Annet Olde Bolhaar (notulist).
Afwezig met kennisgeving: Dorien Haverkort en Lisanne Wolbert
Notulist:
Annet Olde Bolhaar
Gasten:
Jasper Diele en Gerben Ottink (vanaf agendapunt 8)

MR-vergadering
1.

Opening en vaststellen agenda
Ivo Aarninkhof opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Notulen MR-vergadering 16-06-2018 en actielijst
N.a.v. punt 4: herverkiezing Chantal Wegman:
Chantal was al lid van de MR en zal de functie van vicevoorzitter wederom innemen.

3.

GMR(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Konot)
De GMR heeft veel personele wisselingen ondergaan.
Als vraag bij de GMR komt naar voren hoe zij de MR’s binnen Konot kunnen ondersteunen. Het blijkt dat niet bij alle MR’s
dezelfde stukken worden besproken of bekend zijn. Men is aan het bekijken hoe dit beter kan binnen Konot. Daarnaast moet
worden besloten welke stukken er allemaal in de MR besproken moeten worden. De GMR gaat alle jaarplannen naast elkaar
leggen en met elkaar vergelijken.
De MR vraagt zich af wanneer het College van Bestuur (CvB) en de GMR een definitief besluit nemen over de
onderwijsgemeenschap van 4 scholen. Als MR Deurningen stellen we voor dat het CvB en de GMR hierover voor 1
december overeenstemming bereiken.

4.

Jaarplan van de MR vast stellen
Het jaarplan van de MR wordt besproken en vastgesteld

5.

Identiteit school (katholieke richtlijnen)
Er is een “Beleidsnotitie Identiteit Konot 2014-2018” waarin staat verwoord hoe betekenis gegeven kan worden aan de
katholieke identiteit van de Konot-scholen. Omdat niet ieder MR-lid de notitie gelezen heeft, schuift dit agendapunt door naar
de volgende vergadering.

6.

Brede brainstorm
Driehoeksgesprekken: hoe vinden ouders/personeel/kinderen deze methode? We stellen voor dit binnenkort te evalueren.
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MR-vergadering met directie
7.

Opening MR-vergadering met directie
Ivo heet de directie van harte welkom.

8.

Notulen MR-vergadering 16-06-2018 (deel waarbij directie aanwezig was) en actielijst
Enkele punten en komma’s worden aangepast in het verslag.

9.

Mededelingen directie
Stagiaires
Sinds dit schooljaar is onderwijsgemeenschap Het Web een opleidingsonderwijsgemeenschap voor studenten van zowel
Saxion Hogescholen als het ROC van Twente. Dit schooljaar zullen 3 PABO-studenten en 4 studenten van het ROC
(opleiding tot onderwijsassistent) stage lopen op onze school.
Jaarplanning
Er zijn geen aanvullingen op de jaarplanning van de MR.
ICT-chromebooks
Door het naar voren halen van investeringen heeft de school 25 chromebooks aan kunnen schaffen.
Schooloverzicht.
Het werken met Snappet is maatwerk; voor sommige groepen werkt de oude versie beter, voor andere de nieuwe versie. Dit
zal per groep bekeken worden.
Multimedia
Enkele docenten hebben een goede ervaring opgedaan met het voeren van een driehoeksgesprek via digitale media. In
deze gevallen was één ouder lijfelijk aanwezig bij het gesprek en heeft de andere ouder deelgenomen via Whatsapp-bellen.
Directie en MR staan hier positief in.
Social Schools
Social Schools gaat in de toekomst wellicht ook gebruikt worden om driehoeksgesprekken in te plannen. Tevens is het een
idee dat de MR via een link in Social Schools verwijst naar de notulen van MR-overleg.

10.

Rondvraag
 In oktober 2017 is er onder medewerkers een onderzoek naar sociale veiligheid geweest (dus voorafgaand aan het grote
kwaliteitsonderzoek dat begin 2018 is gedaan). Jasper zal de resultaten doorsturen naar de MR.
 Vanuit de GMR: elke Konot-school maakt 2x/jaar de schoolbespreking, welke leidend is bij het overleg tussen
schooldirectie en College van Bestuur. Op meerdere Konot-scholen wordt dit document in de MR besproken. Onze MR
kent het niet. Jasper en Gerben zullen dit volgende vergadering toelichten.
 Sinds een jaar is de directie niet meer de gehele MR-vergadering aanwezig, maar vergadert de MR voorafgaand
separaat. Deze werkwijze wordt in de volgende vergadering geëvalueerd.
 Lisanne Wolbert is bevallen van een gezonde dochter. Namens de MR zal Dorien voor een attentie zorgen.

11.

Sluiting
Ivo bedankt iedereen voor de inzet en sluit de vergadering.

Bijlage: Actielijst MR-overleg
Beschrijving

Actie

Aanhouden/uitgevoerd

Lezen “Beleidsnotitie identiteit Konot 2014-2018”

Allen

november

Uitwerking langetermijnideeën ICT-investeringen

Jasper / Gerben

mei 2019

Driehoeksgesprekken: mogelijkheden voor avond en inzet
multimedia

Jasper / Gerben

mei / juni
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