Notulen MR Kindcentrum Werelds Vianen

Datum
Locatie
Voorzitter
Notulist
Aanwezig
Gasten

25-11-2019
KC Werelds
Koen Pouw
Marjolijn Boer
Liane Tillema, Vivienne Oost, Albertine Los, Marjolijn Boer
Niels van de Pas

1

Welkom en vaststellen agenda
Koen opent de vergadering om 20.25 uur. Liane schuift later aan.

2

MR Huishoudelijke punten
Op zoek naar een afvaardiging voor de GMR, vanuit het cluster. Het moet statutair
een leerkracht uit een van de MR’en zijn. Er is een roulatie formule geweest, deze ligt
niet vast. Voorstel is om de MR KC Werelds uit te breiden naar 3 leerkrachten en 3
ouder, waarbij de leerkracht alleen taken voor de GMR uitvoert en waar nodig in de
MR KC Werelds aansluit. Albertine stelt dit voor in de teamvergadering. Volgend
schooljaar is Albertine verkiesbaar.

3

Notulen vergadering 30-09-2019
Geen opmerkingen

4

Rapporten:
De MR heeft adviesrecht, geen instemmingsrecht.
Ouderavond met doel feedback geven is geweest. Enthousiast over lay-out en feit dat
Jenaplan essenties nu als eerste benoemd werden. Aandachtspunt is om vanuit het
juiste perspectief te spreken (Ik kan of jij kunt) Het rapport werd als zeer uitgebreid
ervaren. Vooral taal en rekenen zou beknopter kunnen. Werkgroep gaat nu aan de
slag met de feedback, daarna volgt een mail ronde naar de betrokken ouders en
daaruit volgt een afspraak.
Aandachtspunt is eigen leerlijn voor bepaalde kinderen. Het rapport is ten alle tijden
aan te passen als er veranderingen zijn.
Tijdslijn is voor de betrokkenen helder.
Het rapport moet in januari beschikbaar zijn voor het team.
MAXklas staat op zichzelf. Leerkrachten MAXklassen zullen het vernieuwde rapport
format bekijken en kijken waar nodig aanpassingen te willen in het MAXklas rapport.
Rapport is voor middenbouw en bovenbouwgroepen. Onderbouw heeft ook
interesse. Aandachtspunt is map waar de rapportbladen in kunnen. Ook een map
voor de MAXklassen bestellen.

5

Schoolgids
MR heeft instemmingsbevoegdheid: MR stemt in met de schoolgids
Vensters PO genereert een schoolgids. Hierdoor staan de essenties in de schoolgids.
Wil je meer weten, ga dan naar https://www.vensters.nl De schoolgids is niet zo zeer
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een visitekaartje. Dat wordt de website. Hier krijgen we hulp bij vanuit de
communicatiemedewerker vanuit het bestuurskantoor.
Opmerkingen
HVO is verdwenen uit de schoolgids, komt daar wel weer in terug. Externe veiligheid
volgend jaar meenemen in de schoolgids of op de website
Missie en Visie zouden nog krachtiger kunnen. Wettelijk klopt het.

6

Schoolplan 2019-2023
MR instemmingsbevoegdheid: De MR stemt in met het schoolplan, met uitsluiting
van de lesuren tabel.
Met het advies om jaarlijks punten extra aandacht te geven in de schoolgids, zodat
deze niet jaarlijks volledig moet worden doorgelopen.
Helder document, waarbij aandachtspunt is om concreet te meetbaar te maken. Dit
zou meer specifiek kunnen en wordt meegenomen in de doelen van de werkgroepen.
Er is een korte discussie over de wens dat alle kinderen een plek in ons cluster te
houden.
Er zitten onduidelijkheden in de lesurentabel; Liane verdiept zich nog even in het
aantal lesuren: past aan en voegt toe.

7

Mededelingen GMR/CMR/OPR
GMR
Er is nog geen terugkoppeling vanuit de GMR, vergadering is 21 november jl geweest.
CMR
Frank blijft voorlopig voorzitter
Binnen de stichting opleiden voor HB leerkrachten, invalpool HB, vacature HB invaller
openstellen, om de MAXklassen te kunnen blijven bemannen
Stichting vrienden van: eind januari eerste bijeenkomst
Begroting: clusterbegroting volgt komende week
ICT pilot: Promosystems: betere en snellere service
OPR
Er is geen terugkoppeling vanuit Joyce.

8

Mededelingen OR
OR is niet bij elkaar geweest. Aandachtspunten zijn financiën en statuten.

9

Vragen/opmerkingen van ouders en verzorgers
Geen

10

Mededelingen team
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HVO: plan van aanpak wordt in januari besproken in teamvergadering
Sportservice Vianen: gezonde pauze hap en beweging als pilot
Parro in alle groepen: een lijn voor alle leerkrachten, voorstel vanuit directie.
Opbrengst Bag 2 school 1137 kilo: € 341,10
11

Analyse LVS toetsen
Volgt in de loop van de week

12

Staking
Vanuit de landelijke informatie was er veel onrust. Ook het besluit van het bestuur
zorgde voor onrust. Er zijn geen bijzonderheden te melden.

13

RI&E
Wordt besproken in MT en daarna met MR gedeeld.

14

Begroting 2020
Met de nieuwe controller op o2a5 niveau is er veel werk te verzetten. Van
schoolbegroting gaan we naar cluster begroting. Deze volgt zo spoedig mogelijk.

15

KC Werelds
Geen ontwikkelingen

16

Rondvraag
Geen
Actielijst

17

AP
3
6
7

Actielijst vergadering MR Kindcentrum Werelds Vianen
Datum start Wie
Wat
Wanneer eind
30-09-2019 Liane
Begroting 2020
30-11-2019
25-11-2019 Koen
Statuten MR uitzoeken
zsm
inzake GMR en afvloeiing
25-11-2019 Liane
Tabel lesuren
zsm
verantwoording

Status
volgend

Aandachtspunten 2020-2021
Schoolgids 2020-2021
Benoemen (externe) veiligheid
Missie en visie krachtiger
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