Notulen MR 21 november 2018

aanwezig: Charlotte, Björn, Annemarie, Claire en Ellen
1. Vaststellen notulen, nalopen openstaande acties
In de vergadering van 25 september hebben we het gehad over het
bewegingsplan. Claire geeft aan dat er met het team een start is gemaakt om de
verschillende richtinggevers SMART te maken. Het streven is om dit in januari af
te hebben.
Daarnaast hebben we het in de vorige vergadering gehad over een ontruiming,
deze staat voor december op de planning.
De notulen van 25 september zijn goedgekeurd.
2. Terugkoppeling inspectie bezoek
De school is in het kader van een regulier bezoek op 16 oktober bezocht door de
inspectie. Ze hebben gekeken naar zaken op het gebied van zicht op
ontwikkeling, veiligheid, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog. De
inspectie heeft gesproken met ouders, leerkrachten, leerlingen en directie.
Daaruit is gekomen dat we op alle gebieden voldoende hebben gescoord. In
december komt er een definitief rapport van de inspectie, dit rapport zal over de
stichting Morgenwijzer gaan, waar De Arnoldus van Os ook in benoemd zal
worden.
3. Overblijf
Morgenwijzer heeft er voor gezorgd dat er vanaf maandag 7 januari 2019
iemand van Junis in dienst is die de coordinatie van de overblijf gaat verzorgen.
De huidige setting zal dit schooljaar blijven bestaan.
Claire zal met Junis in gesprek gaan over de invulling en kosten van de overblijf
op lange termijn. Dit zal besproken worden tijdens de MR vergadering in januari.
De MR heeft kort gesproken over de mogelijkheden van een continurooster.
Vorig jaar is dit uitgebreider binnen de MR aan de orde geweest. Er is
afgesproken dat we eerst nadenken wat we willen qua dagrooster en wat we
willen met een eventueel nieuw concept met de nieuwbouw.
4. Evaluatie training groep 4/5
Groep 4/5 heeft sinds de start van het schooljaar een training op gebied van
sociaal emotionele ontwikkeling gevolgd. Deze training was op maat gemaakt
voor de groep. Zowel leerlingen, als ouders en de leerkracht zijn erg tevreden
over het verloop en de uitkomsten van deze training. Hij is als erg positief
ervaren. De training is nu afgelopen en de leerkracht wilt graag nog terug
koppelen naar ouders. Zij gaat er voor zorgen dat de leerlingen een presentatie
over de training maken voor hun ouders.
5. Rookvrije school
In 2020 moet iedere school verplicht rookvrij zijn; dit betekent dat zowel binnen
het gebouw als op het schoolplein dan niet meer gerookt mag worden. Binnen
Morgenwijzer zijn al een aantal scholen die dit hebben. Claire zal met het team in
gesprek gaan hierover en bespreken hoe we dit gaan aanpakken en per wanneer
het ingaat. De MR ondersteunt het rookvrije schoolplein en geeft aan dit het liefst

komend jaar al in te voeren.
6. Nieuwbouw
De afgelopen periode zijn meerdere architecten bezig geweest met de plannen
voor de nieuwbouw. Inmiddels is hieruit een selectie gemaakt, waaruit begin
2019 één partij gekozen zal worden. Na 6 februari zal de werkgroep ook weer
beginnen.
7. Ouderportaal
Vandaag gaat er een brief naar de ouders over ouderportaal. Morgen zal er ook
een code per brief met de leerlingen mee gaan. Er zal een bijeenkomst worden
georganiseerd voor de ouders die vragen hebben over ouderportaal.
8. Bespreken verslagen GMR
Er is een nieuwe GMR samengesteld, dit heeft te maken met de fusie. De GMR
wilt meer gaan samenwerken met de MR, zodat er niet alleen met een brede blik
wordt gekeken, maar ook op schoolniveau. De voorzitters van de MR zijn in
februari uitgenodigd bij de GMR. De GMR wilt vraagstukken van de MR
behandelen, maar het is ons nog niet helemaal duidelijk om wat voor
vraagstukken dit gaat.
De MR zou graag willen dat ze de stukken van de GMR tijdig in kunnen zien,
zodat ze er nog wat van kunnen vinden. Het liefst zouden ze van tevoren de
agenda van een GMR vergadering inzien en relevante stukken, zodat de discussie
niet opnieuw gevoerd hoeft te worden. Deze stukken zouden dan via de
voorzitter van de MR aangedragen kunnen worden.
9. Rondvraag
Claire vraagt of we de volgende onderwerpen op de agenda van januari gezet
kunnen worden:
-formatie,
- schoolplan/strategie in beweging
- rookvrij schoolplein
- uitslagen inspectiebezoek
- ontwikkelingen nieuwbouw
- overblijf lange termijn
- ontruimingsoefening
En in voor de vergadering in maart: begroting.

