MR Notulen donderdag 10 december 2015
Wvttk
Joy wordt tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door Kaya.
Vaststellen notulen
Akkoord.
Gelijke schooltijden
Aan het team is verteld dat het in de MR opnieuw besproken wordt. Eerst afwachten waar de
oudergeleding mee komt, in verband met adviesrecht. Daarna kan in het team gepeild worden zodat
er advies gegeven kan worden.
De meerderheid van de oudergeleding heeft besloten dat het op dit moment niet voorgelegd wordt
aan de ouders. Ton rapporteert aan Spaarnesant dat het voorstel is afgewezen.
Financieel jaarplan (Ton)
Dit punt komt terug op de volgende vergadering.
ICT beleidsplan
Het aantal werkende computers (2 leerling pc's en 1 leerkracht pc per klas) moet geïnventariseerd
worden. Er zijn veel nieuwe units aangeschaft, dus in theorie moet het kloppen en werken.
In een volgende vergadering moet een discussie plaatsvinden over ICT op de Kring.
Veiligheidsplan (nav mail Martijn)
Opmerking vanuit ouders: de deur is vaak open. Deur wordt vaak, zonder controle, open gedaan
tijdens lesuren. Deurbeleid is: als er geen klassen op het plein spelen is de deur dicht. In kring 2 doet
de groep (leerlingen) van Kaya/Esther de deur open als er geen klassen op het plein zijn, in kring 1
doet de persoon achter de balie dit. Leerkrachten voeren sociale controle uit: bij een vreemd gezicht
wordt deze aangesproken. Ook via mail is er contact over dit soort zaken. Toch moet de alertheid
hierop regelmatig besproken worden.
Vreedzame school
Rust in de school en op de gangen is in grote mate aanwezig. Tijdens observaties blijkt ook dat er
grote betrokkenheid is bij zowel leerkrachten als leerlingen. De persoon die de school begeleidt is erg
te spreken over hoe het nu al gaat. Er is nu sprake van eenduidigheid en iedereen houdt zich eraan
en het wordt besproken als dit niet zo is. Het leeft heel erg in de school en het werkt.
Begeleiding leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
Er zijn veel leerlingen aangemeld voor RT en daar moest dus een selectie in gemaakt worden. Na de
kerstvakantie is er nu buiten de groep nog plek voor een selectie kinderen, de rest moet in
klassenverband plaatsvinden. Er is een extra dagdeel (nu 4 á 5 dagdelen) RT ingeroosterd, maar nog
is de vraag te groot. IB heeft zich over deze nieuwe selectie ontfermd.
Dyslexie protocol, pestprotocol, op website
De protocollen staan niet, of niet op de goede plek, op de website. Het mapje 'Protocollen' is leeg.
Aftreden Paul/werving nieuw MR lid; welke stappen nemen we daarvoor
Paul treedt eind dit schooljaar af. We vragen de eerstvolgende op de lijst van de verkiezing van vorig
schooljaar of deze persoon nog interesse heeft. Deze nummer 5 zat namelijk ook erg dicht op de
nummers 1 t/m 4. Daarna kan voor de volgende aftreding wel weer een verkiezing plaatsvinden.
Marcel zoekt contact. Ook Chris gaat er uit na dit schooljaar.
Wvttk.
Volgende vergadering: donderdag 18 februari

