AGENDA + NOTULEN MR 30-01-2018 - 19.00 UUR Haelen
19.00u – 20.00u met Leon zonder Horn
19.00 uur

- Halfjaarlijkse evaluatie schoolplan
Op dit moment zijn we hier mee bezig, Leon geeft toelichting per
onderwerp.
- Evaluatie huiswerkbeleid
Komt terug tijdens halfjaarlijkse evaluatie met het team. Hoe we
ouders bevragen wordt nog bepaald.
Zie ook evaluatie gesprekken met oud-leerlingen.
- Tussenevaluatie meer- en hoogbegaafdheid door COP
Zie ook halfjaarlijkse evaluatie schoolplan.
Ingrid is naar een bijeenkomst voor het DHH geweest.
Enquête uitgezet naar team door de COP.
- Dyslexieprotocol
Voor 90% klaar. Wordt gecheckt door dyslexiespecialist op
spoltniveau. Met Kurzweil een nieuw contract opgenomen, wordt
ook webbased.
- Opvolging Josine en invullen Ankie binnen MR
Josine heeft 2 zittingstermijnen gehad. Op Isy een oproep zetten
met een reactievenster. Zie bericht De Kwir Neer. Leon stuurt door
naar Ankie.
Ouders kunnen 2 weken reageren, daarna herhaalde oproep.
Invulling Ankie binnen de MR wordt op de mail gezet naar het
team.
- SOP
2 reacties van ouders binnen. Bijna onmogelijk voor ouders om in
te vullen. Multi-interpretabel, dat maakt het erg lastig .
- Scheidingsprotocol
Zie gezamenlijk gedeelte met Horn.
- Inzet lln-raad t.b.v. continurooster
Gisteren hebben Leon en Bart gesprek gehad met 9 leerlingen en
een apart gesprek met de lln-raad.
Conclusie: het continurooster bevalt goed.
Kinderen geven aan:
* respect hebben voor overblijfmoeders, nu nauwelijks aanwezig
* aan de regels houden
* start van het eten mag beter georganiseerd worden in sommige
groepen
* eventueel meer steps aanschaffen
* groep 7/8 gaf aan niet naar binnen te mogen.
Zie verslag van het gesprek voor de totale uitwerking.
- Uitkomst gesprekken oud leerlingen
Oud lln geven terug dat lkrt veel zagen en als we het niet zagen,
werd er toch achteraf iets meegedaan.
Positief over de aanpak van pesten.
Ook gesprekken gevoerd met ouders die een half jaar hier op
school zitten, doorstroom van HOERA naar de basisschool.
Gesprek ouders, leerkracht, HOERA en directie.
Kwaliteitszorg toegestuurd m.b.t. gesprekken en communicatie en
CJG-evaluatie (22-12-2017).
Over bovenstaande documenten waren vanuit de MR geen vragen.

- Gezamenlijke avond, wanneer en welke items komen aan bod
Is blijven liggen, na de vakantie komt de groep bij elkaar. Afspraak
is gemaakt.
- Financiën (advies nog opstellen naar directie)
MR moet dit nog opstellen. Brief moet nog gemaakt worden door
voorzitter of secretaris.
- Plan van aanpak poetsen
Pilot met een klas zonder kasten, kasten op de gang. Leon zou
graag kasten op de gang laten maken.
Metingen door een bedrijf, kijken naar de NEN-normen.
We hebben eigen poetsvrouwen. Poetsvrouwen zien ook dat het
beter kan. Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor een opgeruimd
en bezemschoon lokaal.
Eind 2018 moet het plan gerealiseerd zijn. Alles wat we doen
verwerken we in het plan van aanpak.
-Agora Heythuysen (vraag OMR)
Binnen nu en 4 weken info-avond in Heythuysen. Leon heeft hier
nog niks over gehoord. Leon heeft 8 februari werkgroep POVO.
-Carnavalsoptocht (vraag OMR)
Hoe verloopt dit in andere groepen, in een groep verloopt dit
namelijk moeizaam. Dit is als leerkracht wel opgepakt.
De vraag is echter wel of dit door de leerkracht opgepakt dient te
worden of door de ouders zelf.
Ouders die zich hebben opgegeven om te helpen, hebben tot op
heden nog niets gehoord. Dit wordt door de PMR teruggekoppeld
naar de werkgroep.
Examen verkeersregelaars zorgt voor minimale opgaven ouders.
Dorpsraad eventueel een optie om in te zetten?
Leon heeft geprobeerd een afspraak te maken met de dorpsraad.
Op deze vraag is op persoonlijke titel gereageerd en is het niet
gelukt om tot een afspraak te komen.

20.00u – 20.30u in aanwezigheid van Horn
Leon geeft update:

- Het vakantierooster (GMR heeft ingestemd, vragen en/of
opmerkingen?)
Vrijdagmiddagen komend jaar weer vrij, is dit niet verwarrend voor
ouders? Heeft te maken met het aantal uren die gemaakt moeten
worden. Marge-uren. Doorgeven aan GMR  André
Koningsspelen is op 12 april 2019.
SPOLT-studiedag is nog niet bekend.
- Samen werken aan werkdruk
Geen vragen. A.s. donderdag komen de PMR-en bij elkaar.
- Protocol gescheiden ouders
Protocol over het algemeen helder. Zie opmerkingen onder de mail
van Leon.
1. Verantwoordelijkheid aanmelden van ouders bij Isy
verantwoordelijkheid bij ouders houden (protocol volgen).
2. “We gaan ervan uit dat…. Volgens dit protocol” Gaat dit om
ouders die van elkaar gescheiden zijn of gescheiden ouders in het
algemeen? geldt met terugwerkende kracht, dus ook voor reeds
gescheiden ouders.
3. Rapporten/portfolio- mocht dit problemen opleveren meldt u dan
bij de leerkracht van uw kind(eren) wat doet de leerkracht
vervolgens? Proberen we op te nemen in het formulier.

4.In hoeverre moeten we ouders inlichten wanneer de andere
ouder binnen is geweest?  we nemen het niet op.
We stemmen in met de wijze waarop het protocol nu geformuleerd
is.
e

- Protocol gescheiden ouders. De 2 stap zal het formulier moeten
zijn. Dit formulier moet duidelijkheid bieden op welke manier zaken
door ouders onderling geregeld zijn en dat ouders dit niet steeds
opnieuw aan hoeven te geven.
Formulier SPOLT in groepen bekeken en aangepast. Alle
formulieren worden aan Sigrid gegeven, Leon en Sigrid maken hier
1 document van. Volgende vergadering komt dit formulier terug
evenals het protocol.
- SOP – in de vorige vergadering is gevraagd of ouders dit ook in
mochten vullen. De SOP’s heb ik gestuurd naar de oudergeleding.
Ik heb van twee ouders een reactie hierop gehad
Zie gedeelte met Leon.
- Overlegmodel cao
Is voor de PMR.
Actiepunten en besluitenlijst
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Vergaderdata

17.
18.
19.
20.
21.

Actiepunten:
– Opvolging Josine: bericht op Isy door Ankie
– Invulling Ankie: mail naar het team door Ankie
– Gezamenlijke avond wordt na de carnavalsvakantie opgepakt
door de werkgroep
– Brief advies financiën wordt opgesteld door voorzitter of
secretaris
– Terugkoppeling werkgroep carnaval naar hulpouders door PMR
– Vrije vrijdagmiddagen schooljaar 2018-2019 terugkoppelen naar
André (GMR) door Sigrid
– Formulier gescheiden ouders wordt tot 1 logisch formulier
gevormd door Leon en Sigrid
- Dinsdag 5 maart 2017 Horn 19.00 uur OMR/PMR, 20.00 uur
samen
- Donderdag 19 april 2017 Haelen 19.00 uur
- Donderdag 28 juni 2017 Horn 19.00 uur OMR/PMR, 20.00 uur
samen

