Notulen MR-vergadering 07-03-2017
Aanwezig:

Dorien Haverkort, Chantal Wegman, Hetty de Winder, Ellen van den Bos, Ivo
Aarninkhof en Frank Lezeck (notulist),
Afwezig m.k.: Karen Simon
Gasten:
Jasper Diele

1.

Opening en vaststellen agenda.
Ellen opent de vergadering en heet in het bijzonder Dorien van harte welkom. Dorien
volgt Marlijn, die op een andere school is gaan werken, op als MR-lid.

2.

Notulen vorige vergadering (06-12-2016).
Er worden enkele correcties aangebracht, waarna de notulen worden vastgesteld.

3.

Mededelingen directie.
We zijn op zoek naar een methode dat met name startende kleuterleerkrachten een
kader biedt. We zien in de nieuwe methode Kleuterwijzer een passend middel om
aan onze wensen te voldoen. We doen mee aan de pilot van deze methode van
Simone de Groot.
Het kleuteronderwijs is nu bij basisschool Wilibrordus vooral gesteund op ervaring
van de huidige leerkrachten. Ook wordt er gebruik gemaakt van kernen van Schatkist
en andere methoden.
De basisschool van Saasveld en een school in Apeldoorn nemen ook deel aan de
pilot.
Cursussen: Carlien van Elburg volgt de cursus “Rots & Water” en Marbeth Heitbaum
de cursus over hoogbegaafdheid.
Jaarplannen lopen op koers.
De start van nieuwe conciërge Harrie Engbers is goed verlopen.
Volgende week maandag en woensdag komen leerkrachten uit verschillende landen
naar onze school. Onze kinderen zijn gevraagd wat ze willen laten zien en vertellen
over de school in het Engels. Zestig kinderen wilden de Bs. Willibrordus laten zien,
meer dan dat er nodig zijn. De rondleid-groepen zijn gekozen uit verschillende
groepen.
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Schooloverzicht:
Alle doelen zijn behaald, behalve begrijpend lezen door groep 8.
Bij begrijpend lezen zijn de meeste vaardigheden gecombineerd in één.
Bij het bepalen van de norm waaraan de school moet voldoen, wordt gekeken naar
het opleidingsniveau van de ouders.
Ook de komst van passend onderwijs heeft effect op de schoolscore wat betreft de
eindcito. Indien een school veel kinderen binnen de school houdt, die in het verleden
verwezen konden worden naar speciaal basisonderwijs, scoort de school lager. Ze
worden dus gestraft voor hun goede werk. Bij drie keer een eindcito onder de norm,
volgt extra toezicht door de inspectie.
Doelen worden soms gemakkelijk behaald, worden dan de doelen naar boven
bijgesteld? Gerben: Dit wordt in begin van het schooljaar bepaald. De doelen zijn al
erg hoog.
Middentoets in groep 1 is gestopt. Het levert geen informatie op die wij nodig hebben
om het onderwijs aan deze jonge kinderen vorm te geven. De tussen- en eindtoets
bij de kleuters bevat dezelfde vragen.
4.

Vacature penningmester, Bijlage Huishoudelijk Regelement.
De vacature penningmeester van de MR wordt onder de 3 leerkrachten in het MR
geregeld, en in het huishoudelijk regelement wordt dit geactualiseerd.
Termijnen van MR- leden kunnen onbeperkt worden verlengd. Er is geen wettelijke
beperking. I.v.m. continuïteit krijgt Dorien de einddatum van Marlijn, zodat er niet
twee termijnen van MR leerkrachten gelijk aflopen.

5.

MR Financieel jaarverslag 2016.
De MR heeft haar budget afgelopen jaar ten dele gebruikt; de reservepositie van de
MR is derhalve te hoog. Wat doen we ermee?
Hetty komt met het voorstel van een beamer en scherm voor de hal. Ellen (haar man)
gaat kijken wat dit kost en dit punt gaat door naar volgende vergadering.
Ivo stelt voor het geld in te zetten voor “Code Pact”, een project om kinderen kennis
te laten maken met programmeren. De Nederlandse overheid stelt geen geld voor
IT-onderwijs.
Er volgt een discussie over het Tech- lab dat gemaakt zal worden in het nieuwe
gebouw van Konot in Oldenzaal.
Dit Tech- lab wordt mede opgezet door Saxion en UT.
Het moet een ontdek- lab worden voor leerlingen van Konot.
Ivo vraagt hoe het met de continuïteit is gesteld indien subsidies wegvallen en
hoeveel tech-labs je in Twente wilt opzetten. De UT en Saxion hebben al een
tech-lab. Jasper neemt dit mee in besprekingen omtrent TechNet.
Op dit moment is er een budget gereserveerd voor de GMR. Dit hoeft niet, het kan
ook uit de algemene gelden betaald worden.
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6.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Ellen praat ons bij over de GMR-vergadering van 24 januari.
De meerjarenbegroting voor Konot werd besproken en deze zag er goed uit.
Het totale leerlingenaantal gaat flink omlaag en de formatie van het onderwijzend
personeel gaat ook omlaag, maar de overhead niet. Dit is een discussiepunt binnen
de GMR.

7.

Brede brainstorm.
Chantal heeft de “Meld code huiselijk geweld” nagekeken van Konot, er staat veel
verouderde informatie in. Enkele voorbeelden zijn:
- In het stappenplan staat geen gesprek met kind vermeld. Dat is opmerkelijk,
zeker in de Leader in Me school.
- Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de
meldcode is hierop niet aangepast.
De code zal nog eens goed nagekeken moeten worden.
Tijdens carnaval hebben hangjongeren voor overlast gezorgd en troep achtergelaten
op het schoolplein. Omdat de jongeren buiten schooltijd op het plein zijn, heeft de
school een beperkte invloed hierop.
Ivo bespreekt dit probleem met Dorpsbelang Deurningen.
Mobiele telefoons moeten ingeleverd worden bij de leerkracht en worden na
schooltijd terug gegeven.
De 10 minutengesprekken zijn nu tot 18:00 uur i.v.m het meekomen van het kind.
Nadeel is dat sommige ouders daardoor er niet bij kunnen zijn.

8.

Actielijst.
De actielijst wordt aangepast met de volgende punten:
Kosten scherm plus projector.
Ivo gaat naar dorpsbelang.
Klasbord in nieuwsbrief
Jaarlijks overzicht extra in notulen.

9.

Rondvraag.
Dorien gaat voortaan de notulen op de website zetten.
Ivo maakt een stuk over hoe hij het eerste jaar van het MR heeft ervaren.

10. Sluiting.
Ellen sluit de vergadering, volgende vergadering is 6 juni 2017.
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ACTIELIJST MR 07-03-2017
Beschrijving

Actie

Herhaling klasbord in nieuwsbrief

Jasper of
Gerben
Jasper

Info ouderavond instroom mailen

Aanhouden/uitgevoerd

Dorpsbelang betrekken bij de naschoolse
problemen op het schoolplein
Onderzoek naar kosten scherm en beamer in
hal

Ivo

Ivo schrijft stuk in nieuwsbrief over zijn eerste
jaar in de MR

Ivo

eind juni

?

september 2017

Ellen

Jaarlijkse actielijst
Schooltijden agenderen

Nieuwe ouders informeren over MR
te
(informatieavond ouders nieuwe leerlingen)
bepalen
MR-reglement en MR Huishoudelijk reglement ?
naar Chantal

juni 2017

Afspraken MR-budget uitvoeren

?+
Jasper

juni 2017

Declaraties indienen bij penningmeester

allen

juni 2017

MR financieel overzicht

-

november (jaarlijks)

MR financieel jaarverslag

-

februari (jaarlijks)

Column/communicatieplan/website/flyer

-

maart (jaarlijks)

Verslag maken "Nieuws GMR"

Ellen

per GMR -vergadering

Vastgestelde notulen mailen naar Dorien
ter plaatsing op website
Stuk MR-info schrijven voor nieuwsbrief,
verwijzen naar website

notulist

na iedere MR- vergadering

juni 2017

Indien nodig
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