Notulen MR vergadering 21-11-2018
Aanwezig: Arjan Eriks, Sjaak Komen, Ellis Schmidt, Linda Egg brouwer, Felice van der Reep,
Herman Sevenhuijsen, Jeanette Groot, Joke Dekker, Karin Kooij, Hessel Koeten, Ilona
Oldenburger, Claudia van Westen
Afwezig: Marco van der Veer (ziek)
Audit
Vorige week maandag is er een audit geweest. De directeuren van het auditteam ebben naar
de kernwaarden gekeken en met kinderen, ouders en leerkrachten gesproken.
We gaan in januari met elkaar overleggen hoe we verder gaan met invulling geven aan de
kernwaarden.
Er zal vaker en meer structureel overleg met Patricia van Amstel( Kinderopvang) gevoerd
worden. Er wordt een gezamenlijk LVS ( Leerling Volg Systeem) opgezet.
AVG
De AVG ( Algemene verordening gegevensbescherming) wet is een obstakel voor ons. Er
wordt in januari door de directie samen met een jurist gekeken naar de vragen en
mogelijkheden om juridisch samen te kunnen werken (om bv. een gezamenlijke klas te
maken). Als hieruit mogelijkheden naar voren komen, dan wordt de MR op de hoogte
gebracht en gekeken wat de voor en nadelen zijn.
Ouders hebben een brief gekregen waarin toestemming gevraagd wordt voor het plaatsen
van foto’s. Hieruit kwam naar voren dat facebook niet meer gebruikt mag worden. App Fiep
is een optie. Hiermee kunnen foto’s en berichten gedeeld worden in een beschermde
omgeving, echter geen leerlinggegevens. We hebben ook digiduif. Binnenkort is er een
afspraak met FIEP en er wordt gekeken of we dan digiduif kunnen stopzetten. Er zijn nog
meer mogelijkheden om leerlinggegevens te delen, dit hoeft niet via Fiep.
RI&E
We verwachten meer van de schoonmaak dan dat er nu geleverd wordt. Er wordt weer
gesproken met het schoonmaakbedrijf.
SOP
Schoolontwikkelingsplan is inzichtelijk gemaakt op een whiteboard in de teamkamer. Er is al
weer veel gedaan. Volgend jaar wordt met directie en team gekeken wat we gaan
aanpakken.
Werkdruk
De werkdrukgelden zijn besteed aan ICT, onderwijsassistenten, materialen. In januari wordt
er geëvalueerd. PMR gaat zich hierover buigen.
Informatiepakket ouders
Voor nieuwe ouders wordt een nieuw informatiepakket gemaakt. Ouderbijdrage van
kinderen die halverwege het jaar binnenstromen wordt gelijk getrokken. Er wordt door de
MR vastgesteld dat deze bijdrage €35,00 wordt.

Schoolplein
De OuderRaad is bezig met het opleuken van het schoolplein. We willen graag meegenomen
worden in de ideeën. De leerlingenraad houdt zich hier ook mee bezig. Jeanette Groot wordt
contactpersoon BSO.
Eerste oudergesprekken
Ouders hebben voor het eerste oudergesprek een vragenlijst toegestuurd gekregen. We
hebben deze met een commissie vanuit het team opgesteld. De Torenven werkte al met
deze vragenlijst. Hier waren goede ervaringen mee. We vinden dat het meerwaarde heeft.
Voor een aantal ouders is dit de eerste keer. Dit wordt nog geëvalueerd. Er blijkt dat
sommige ouders het best eng vinden dat hun kind (groep 5 t/m 8) mee mag naar het
gesprek. Het behoeft meer informatie en uitleg naar ouders.
Vragen van ouders zijn: waarom is dit nu plotseling zo, kan ik nu wel zeggen wat ik wil,
waarom moet mijn kind mee?

