Notulen OR-MR overleg
Datum
Tijd
Aan
Notulant

: Vrijdag 19 januari 2018
: 08.30 uur
OR : Manon, Bianca B, Bianca H
MR : Hanneke, Harry, Bianca B
: Bianca H

1. Opening
2. Jaarverslag OR en MR
Financieel verslag en jaarverslag OR zijn klaar en worden op de site geplaatst zodra dit
mogelijk is.
Onduidelijk is wie het verslag van de MR maakt. Navraag bij Anja E?
3. Flexibele agendapunten:
*beleid op school mbt “ongelukjes” in de broek
Is dit beleid duidelijk en staat dit protocol op papier? Dit om te voorkomen dat eea uit de
hand kan lopen en onvrede kan geven. Navraag bij Lydia?
*Website
Op de website blijft verouderde informatie staan (bv het voorstellen van de leerkrachten). De
website is het visitekaartje van school en moet up to date zijn en continu worden bijgewerkt.
Dit is nu niet, waar ligt dat aan? Navraag bij Lydia?
*visie op nieuwe vorm onderwijs Beiaard
Er zijn vaste blokken van 8.30-14.45 uur en er is een verlengde schooltijd van 8-8.30 en van
14.45-16.00u. In die extra tijd kan bijles worden gedaan, maar ook vakken als
techniek/drama. Het vraagt een andere manier van denken.
Muziek/dans zou ook voor ons continurooster een mooie aanvulling zijn na schooltijd. Kan
H19 hier iets in betekenen?
Aangezien bij de Beiaard nu ook voor BSO bij SKO op andere manier kan worden ingekocht
door ouders, moet worden nagegaan of dit ook voor de BSO op onze school mogelijk is!
* sluiting Biëncorf en Kameleon: gevolgen voor onze school? Onze visie hierin?
De Kameleon blijft uiteindelijk bestaan, “school in de wijk”. Dit is een openbare school waar
de gemeente wat over te zeggen heeft.
Hierop inhakend vragen zowel OR als MR zich af hoe de toekomst van de scholen in onze wijk
eruit komt te zien. Onze school heeft lege lokalen terwijl de Menorah uit haar jas groeit. Wat
zijn de gevolgen? Worden lokalen van onze school uitbesteed aan andere school? Hier
moeten dan duidelijke, wederzijdse afspraken over worden gemaakt!

*Huiswerkbeleid schoolbreed
Er moet duidelijk worden gecommuniceerd in welke groep er huiswerk wordt meegegeven
en wanneer dit af moet zijn/mee terug naar school moet worden genomen. Het kan niet zo
zijn dat op maandag eea wordt meegegeven door de ene leerkracht en dat dit op dinsdag bij
de andere leerkracht van die groep moet worden ingeleverd.
Eenduidige afspraken en haalbaar tijdspad om het huiswerk te kunnen maken. Navraag
Lydia?
*Hoe krijgen we nieuwe aanwas van kinderen op onze school? Hoe krijgen we andere
partijen binnen? Of is dit laatste niet wenselijk ivm voortbestaan buurthuizen/wijkcentra?
School moet meer naar buiten treden om te laten zien wat ze te bieden heeft aan mooi
onderwijs. Navraag Lydia/Taak voor Lydia?
4. Rondvraag
We spreken af dat we als MR-OR 2x per jaar willen vergaderen: in september en in januari
5. Sluiting
Om 10.45u sluiten we de vergadering

