Notulen MR Montessorischool Loenersloot

23/01/2018

Voorzitter: Anne Bauk
Aanwezig: Desiree, Paul Anne Bauk en Inge -> notulist
1.

Start 15.30 uur
Opening en vaststellen agenda
Anne Bauk opent de vergadering.
Geen nieuwe punten voor de agenda

Anne Bauk

5 min.

2.

Goedkeuren vorige notulen d.d. Goed gekeurd
Desirée plaatst ze na goedkeuring op de website

10 min

3.

Korte mededelingen
Desirée
 Evaluatie meepraatavond: positief hebben de ouders
als positief ervaren, alleen de uitnodiging was wat
droog. Volgende keer wat vriendelijker…., wordt
vervolgd. Ouders hadden ook suggesties voor een
volgende keer. 2e Ouderavond organiseert SML, SML is
erg druk met de lentefair . Datum ligt vast, invulling
nog niet.
 Promotiefilmpje website, flyers, krantje -> Desiree is
hier erg actief in. Er komt een geschreven stuk waar we
mee verder kunnen. Per schoolactiviteit willen we
actief publiceren in krantjes. Folders zijn bezorgd. Punt
blijft terug komen.
 Zonnepanelen; achter de schermen is men erg actief,
onze school gaat hieraan meedoen. Geen 40 stuks, in
verband met de schaduwzijde, maar punt loopt. #
offertes komen naast elkaar te liggen en dan kiezen we
definitief. We zijn erg enthousiast, omdat het met
bewustwording te maken heeft. Paul maakt een
berichtje voor de nieuwsbrief.
 Cloudwerken mailverkeer 16/01/2018: we zijn in een
ver gevorderd stadium; na de mei vakantie moet alles
overgezet worden en werken we alleen maar in cloud.
 Inspectiebezoek; 1 februari komen ze met 2 man. Ze
komen kijken naar ons didactisch handelen en
kwaliteitszorg -> in brede zin -> totale zorg. Daarnaast
komen ze ook kijken in de groepen.
 Ze zullen gesprekken voeren met 6 ouders en 6
kinderen.
 Desiree legt uit hoe het inspectiebezoek in zijn werk
gaat.

10 min.

4.

Evaluatie schooladvies BB -> volgende MR
VO voorlichtingsavond ouders groep 7 en 8
13 februari werd goed bezocht, ouders waren blij met de
informatie (zeker ook voor groep 7). Tijdpad hebben ouders
mee naar huis gekregen. Het blijkt in de praktijk dat ouders
van 7e groepers graag weten waar hun kind naar toe zou
kunnen..., welke vervolgschool. Intern zullen we het hierover
gaan hebben, wanneer we de adviezen zullen geven.
POVO protocol (zie website) met o.a. het tijdpad.

Anne Bauk

15 min

5.

Begroting (meerjarenbegroting) zie bijlage -> Desiree legt deze Desirée
uit.
Indien akkoord formulier ondertekenen -> wordt getekend

15 min.

6.

Schoolplan stavaza (zie bijlage kwaliteitsverbeterplan) :
Desirée
Desiree legt het uit; we hebben allemaal een start gemaakt
met de leerlijnen. In de MB hebben we een overzicht gemaakt
wat we zouden moeten kunnen als soort van
gespreksleidraad. Hier zijn we mee bezig en ontdekken vooral
wat werkt.
We hebben gesproken over het gebruik van methoden en ons
montessorimateriaal; hoe kunnen we dit met elkaar
integreren. Het rekenen lijkt vooralsnog makkelijker dan taal.
In de BB ligt dit lastiger, omdat ze vooral heel abstract werken.
De gesprekken zijn vooral bijzonder waardevol voor allen.
Onze taalkast past daar bijvoorbeeld helemaal bij.
We zijn dus erg actief met ‘burgerschap.’
Het kosmische aspect hebben we over de kerstvakantie heen
getild -> midden februari.

15 min.

7.

Oproep nieuwsbrief / Parro; vakantiespreiding
Paul
Mails hierover ontvangen??? Paul heeft 10 reacties gekregen.
1 tegenstander en 9 voor. Wat nu? Enquete??
Het gaat met namen over ouders met kinderen die
bijvoorbeeld in Hilversum op school zitten. Binnen het team
zijn er 2 teamleden die absoluut niet willen veranderen. Wat is
nu de te volgen procedure? Wij passen eigenlijk overal binnen
midden Nederland (kunst Centraal, NME, etc. etc.) Hoe
denken die andere 31 ouders hierover? De vraag was wie is
geïnteresseerd in….
We spreken af dat we dit nader onderzoeken wat de te volgen
procedure zou moeten zijn en of worden.
Paul gaat dit onderzoeken en informeren bij de GMR: heeft de
MR besluitrecht of adviesrecht?
Wat de schooltijden betreft, moeten we dit eerst in het team
bespreken, pas dan MR. Wij zijn ons aan het oriënteren wat de
mogelijkheden zijn.

5 min.

8.

Verkiezing voorzitter MR opstarten Paul voelt zich niet
geroepen om door te stromen tot voorzitter.
Informatie is te verkrijgen bij Paul, Anne Bauk of Inge
we gaan ook zelf ouders benaderen.
Maandag 5-03 komt het in de nieuwsbrief -> 19 mrt een mail.
Ouders kunnen zich tot 6 april aanmelden, wanneer er meer
dan 3 kandidaten zijn dan gaat de volgende procedure in
werking.
Desiree zal een stukje maken -> fijn!

MR

20 min.

Desirée

20 min.

Paul

5 min.

Zie bijlage voor benodigde papieren
9.

Nieuw Monton MR reglement aangepast  bespreken
Reacties naar Puck: goedgekeurd!

10. Communicatie MR in nieuwsbrief van 29/01/2018
- Bespreekpunten MR vergadering, verwijzing naar
notulen website
- Vakantiespreiding (nogmaals) -> Paul mailt de
belangstellende ouders dat we er mee bezig zijn.
- Zonnepanelen dat wel, Paul maakt een stukje tevens
een stukje mbt de C2 meter.
11. Rondvraag
- Schooltijd aanpassen van 0845 uur naar 0830 uur ->
Desiree legt uit hoe we hier toe gekomen zijn. We
bekijken dit eerst binnen het team.
-

De C2 meting: Paul heeft de gegevens bestudeerd,
over de gehele linie valt dit niet tegen!
Paul zou willen voorstellen alle drie de groepen zo’n
meter te laten hebben, om te kunnen zien hoe en wat
een en ander zou kunnen beïnvloeden. Je leert
kwaliteit te bewaken!
Voorstel is om SML nog 2 meters te laten aanschaffen.
Paul stuurt een berichtje naar de SML.

-

Verlaging werkdruk -> overheid heeft geld over voor 50
scholen om de werkdruk beleving te kunnen verlagen,
op bestuursniveau als pilot. Cascade directeur gaat een
stuk hierover schrijven.

-

Stakingsdag: Monton standpunt was dat het
individuele stakingsrecht leidend is geweest. Je mocht
wel staken, maar je kreeg niet uitbetaald, tenzij je al of
niet met kinderen in de school bent…

We leggen het uit.
-

Desiree heeft zakboekjes betr. MR en deelt deze uit.

-

Paul is van 8 februari t/m 27 februari afwezig.

-

Volgende MR vergadering is woensdag 28 maart a.s.

12. Sluiting 17.15uur

