Notulen MR vergadering Onze Wereld

Datum : 28-06-2016
Tijd: 19:00 – 21:00 uur
Plaats : Gebouw Brandtstraat 80
Aanwezig: Hans Orelio, Karim Khallouki (later), Eva de Brabander, Maureen Vasconcellos, Mona el
Sayed, Niyazi Kocabas, Rien Kanaar, Olaf Aries
Afwezig: Dilek Orman, Rofeida Assoufi, Iman Meziane
1. Opening
2. Verslag vergadering 24-05-2016
Aanvulling: CITO Eindtoets gemiddelde is binnen: we hebben boven het landelijk gemiddelde
gescoord. 534 landelijk/ 535 Onze Wereld.
3. Mededelingen
Geen mededelingen.
4. Rapport inspectiebezoek 15 en 17 maart
Dit was een goed rapport, zelfs iets beter dan de presentatie die de inspecteur die middag gaf. Ook
het rapport van de voorschool was voldoende / goed. Het rapport is te vinden op de website van de
school onder ‘informatie’.
5. Schoolgids (instemming OG-MR)
De oudergeleding stemt in met de schoolgids. Volgend jaar gaan we er zorgvuldiger naar kijken en zal
deze ook langer van te voren aangeleverd worden. Hij zal volgend jaar grotendeels herschreven
worden en bijgesteld naar de actuele informatie. Een aantal MR-leden hebben nog wat wijzigingen of
opmerkingen gemaild. Deze zullen meegenomen worden met het bijstellen.
6. Jaarplanning school 16-17
MR vergaderingen: tot de herfstvakantie 1 vergadering en 1 training, daarna tot december om de 4
weken, daarna evalueren hoe de frequentie bevalt.
6 september 2016
27 september2016 AOB training
25 oktober 2016
22 november 2016
20 december 2016
7. Jaarplan school 16-17 (instemming MR)
Enkele punten zijn toegelicht door Hans.
Rien: zodra op onderdelen van dit plan uitwerkingen komen, gaat dit dan naar de MR? Hans: ja, dat
zal plaatsvinden. Rien: Is er dan weer instemming vereist / mogelijk op die individuele plannen /
punten? Dit is een vraag die we voor gaan leggen op de training van de AOB.

De aanwezige ouders hebben ingestemd, vanuit de personeelsgeleding hebben Maureen en Mona
ingestemd (deze moet bij officiële stemmingen even groot zijn).
8. Organisatieplan 16-17 , ter info
Na het uitzetten in de stuurgroep wordt de MR geïnformeerd. Om dingen niet onnodig lang te laten
duren, mag dit ook per mail gebeuren. Advies / instemming / mededeling naar de MR toe vindt op
een later moment plaats.
9. Taakverdeling/uren taken schooljaar 16-17 PG-MR
Er moet nog goed gekeken worden naar de uren die toegekend zijn aan de verschillende taken. Dit
kan in je individuele gesprek met je adjunct.
10. Verslag stuurgroep identiteit en ouders, ter info
Fijn dat de ouders zo positief zijn over de start/ kennismakingsgesprekken!
Advies van de MR naar de stuurgroep Identiteit en Ouders over de koffieochtenden: Ga door met het
verbeteren van de actieve-ouder-betrokkenheid, maar breng de frequentie van de koffieochtenden
omlaag naar 2, en ga hard aan de slag om daar invulling aan te geven. Hou bij het terugbrengen van
de koffieochtend rekening met plekken die overlast geven aan het onderwijs (onder andere de patio).
Pak dit op korte termijn op.
11. Stand van zaken accountantscontrole gewichtenregeling maart 2016, ter info
Rien heeft het neergelegd bij de GMR, het is besproken in een GMR-vergadering, Rien heeft nog niet
gehoord wat hier uitgekomen is. Hans geeft aan dat dit besproken is in bijzijn van het College van
Bestuur en de Raad van Toezicht.
We zijn nu bezig om voor 166 dossiers een verweerschrift te schrijven en naar het ministerie te
sturen. Dit moet voor de zomervakantie af zijn. Mocht dit afgewezen worden, dan kunnen we naar
de rechter stappen.
Op 14 september komt Tweede Kamerlid Loes Ypma van de PVDA op uitnodiging van Hans op school
om geïnformeerd te worden.
12. Jaarplan(ning) MR 2016-2017
Rien en Karim kijken er na de zomervakantie naar, en houden daarbij rekening met redelijke
inlevertermijnen voor het aanleveren voor stukken.
13. Vaststellen MR-reglement
We stellen het regelement, inclusief de aanpassingen, vast. Mona gaat volgend jaar met
zwangerschapsverlof en zal niet vervangen worden tijdens haar afwezigheid. Als tijdens stemmingen
de ouder- en personeelsgeleding gelijk is, kan dat op die manier opgevangen worden.
14. Voortgang scholing
In september hebben de we de laatste training van de AOB. Hans zal hier bij aanwezig zijn.
15. Rondvraag
Geen vragen.
16. Sluiting

