Notulen van de Medezeggenschapsraad
Datum
Tijd
Aanwezig

Afwezig mk
Notulant

: 17 mei 2016
: 20.00 uur – 22:00 uur
: Oudergeleding : Harry, Luuk (later), Bianca
Teamgeleding : Carla, Joyce, Anja v. H., Anja E.
Directie
: Theo
: Nijs
: Anja E

1. Opening
Joyce opent de vergadering om 20:00 uur.
Speciaal welkom voor Bianca en Anja.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder toevoegingen vastgesteld.
Punt 3 en 4 op de agenda worden gewisseld.

3. MR-bezetting:
Bianca komt vandaag meedraaien tijdens de MR-vergadering. Hierna zal zij een beslissing
nemen of zij zitting gaat nemen in de MR. Anja zorgt dat zij de statuten krijgt.
Iedere MR-vergadering is openbaar, bij eventueel verzetten van een MR-vergadering, dit
vermelden in de Ontdekt.

4. Ingekomen/uitgaande stukken:
Harry heeft de info MR en het MR magazine doorgenomen. Harry geeft aan dat het magazine
waardevoller is voor onze MR dan de info MR. Anja vraagt bij Marlies de abonnementskosten
na, tijdens de volgende vergadering beslissen we of het abonnement evt. opgezegd kan
worden.

5. Notulen 20 januari:
- De offertes van de zonnepanelen zijn binnen bij Delta. Het gaat door dat er
zonnepanelen worden geplaatst op het dak van de Ontdekking. Aan de kant van de
onderbouw. De zonnepanelen zijn: effectief, educatief en “hufterproof”.
- Bij de hoofdingang komt een nieuw beeldscherm, waarop o.a. filmpje s te zien zullen zijn,
maar ook het energieverbruik.
- Powerpoints m.b.t. bovenstaande kunnen doorgestuurd worden naar Bianca.
- Vraag: hoeveel MR-formatie hoort bij het leerlingenaantal van onze school? Anja zoekt
dit uit.

6. Formatie:
Omdat er nog een aantal besluiten moeten worden genomen op Delta-niveau, wat betreft
mobiliteit en collega’s met een min-max-contract, kan Theo slechts een algemeen beeld
schetsen.
Vanwege het leerlingenaantal zal komend jaar met een halve formatieplaats minder gedraaid
moeten worden. Uitgangspunt is 11 groepen. Maandag 13 mei wordt in de teamvergadering
een plan van aanpak gestart.

7. Anti-pestprotocol:
Vanuit de taak van Carla m.b.t. gedrag heeft Carla na overleg met ouders een antipestprotocol gemaakt. Dit protocol is een onderdeel van “Thuis op de Ontdekking”.
Carla licht het protocol toe. (zie bijlage bij deze notulen)
In de volgende vergadering komen we hierop terug.

8. Mededelingen/stand van zaken op de Ontdekking:
Duurzaamheid: zie punt 5.

9. Continurooster:
- Theo en Harry stellen een brief op voor de ouders die een mail hebben gestuurd
betreffende de gang van zaken rondom het continurooster. Alvorens deze verstuurd
wordt, wordt deze eerst voorgelegd aan Luuk en Nijs.
- Oudergeleding MR vindt dat ook ouders van de voorschool in het traject meegenomen
hadden moeten worden. Daarvoor gaat alsnog een enquête uit, die uiterlijk 24 mei
ingeleverd moet zijn. Anja verwerkt dit in een overzicht
- Onderzoeksgroepje (met toevoeging van Theo en Anja, i.v.m. afwezigheid Ilse) zorgt voor
een brief met uitslag enquête voor de ouders.
- Deze brief kan met de kinderen mee als de oudergeleding van de MR akkoord is gegaan.

10. Rondvraag:
- Luuk vraagt of Theo uit wil zoeken of er een mogelijkheid is om alle kinderen twee
snipperdagen per schooljaar te geven. Voor islamitische kinderen zouden deze dan
ingezet kunnen worden tijdens offer/slachtfeest.
11. Sluiting:
Joyce sluit de vergadering .

