Notulen
SR/MRvergadering
12 december 2017
Nr.

Omschrijving:

Actie:

Aanwezig:
Remko, Simon, Vera, Hera, Dorien, Annelies, Jolanda, Janneke, Maaike en Chris
(namens GMR)
1.

Opening:
Hera opent de vergadering (i.v.m. latere komst van Remko). De agenda wordt in een
andere volgorde behandeld i.v.m. aanwezigheid van de deelnemers.

2.

Brigadieren:
Er is een brief uitgestuurd vanuit de SR/MR waar het tekort aan brigadiers nogmaals
onder de aandacht is gebracht. Maaike geeft aan dat zij nog niet gehoord heeft of hier
gehoor aan is gegeven. Chris geeft aan dat hij zich heeft aangemeld voor incidentele
ondersteuning. Maaike zal bij Guus navragen of hij nog meer aanmeldingen ontvangen
heeft en wanneer er een introductie gepland kan worden voor de nieuwe brigadiers.

3.

Kinderadviesraad:
Dorien deelt een voorstel uit, een plan waarmee we de KAR/LAR op kunnen starten.
Dit voorstel is al gedeeld met de leerkrachten en zij kunnen zich hier in vinden. Vanuit
de groepen 1 t/m 4 is aangegeven dat zij ook graag een bijdrage leveren indien dat
van toepassing is (bijvoorbeeld door de leerlingen vast voor te bereiden op de
KAR/LAR). Het voorstel is samen met Miriam uitgewerkt. Dorien wil het graag gelinkt
hebben aan de visie van de school en het Raamleerplan Burgerschap en Social
Integratie. Dit is een handreiking hoe je burgerschap op scholen vorm kunt geven en
daar heeft ook een KAR/LAR een rol in. Dorien zal dit rondsturen. Het vervolg (hoe we
na de opstart verder gaan) is nog niet vorm gegeven, dit willen we samen met de
SR/MR doen en op basis van de input die van de leerlingen komt. Dorien geeft aan
dat, mede op basis van input van andere scholen, de grootste uitdaging is hoe je een
KAR/LAR levend houdt. De eerst volgende stap is nu een presentatie voor groep 6 t/m
8. Met deze groepen willen we starten. Op 19 december a.s. hebben Remko, Miriam
en Maaike een voorbereidende afspraak voor deze presentatie. De inhoud wordt
vooraf afgestemd met Dorien en gedeeld tijdens de aankomende vergadering van de
SR/MR (9 jan. 2018). De presentatie willen we in week 5 verzorgen.

4.

Terugkoppeling informatieavond groep 4:
De meeste aanwezigen zijn bij de avond aanwezig geweest of zijn op de hoogte van
de situatie in de groep (andere leerkrachten). We maken een rondje om ervaringen te
delen. We kunnen concluderen dat de meeste aanwezigen delen dat het een goede
bijeenkomst was waarin in alle openheid ervaringen gedeeld zijn en er duidelijke
informatie is verstrekt vanuit de school. Het zorgt voor begrip van beide kanten. Wel
blijft de zorg over de impact van de wisseling van leerkrachten bij deze groep.
Stabiliteit is voor de groep van belang en hoe kunnen we daar voor zorgen? Dit heeft
hoge prioriteit vanuit de schoolleiding. De SR/MR blijft dit op de voet volgen.

5.

Vaststellen reglement SR/MR:
Remko bedankt Simon voor de voorzet die hij na de vorige vergadering heeft gedeeld.
Daar is vanuit de SR/MR-leden één reactie op gekomen. We nemen de opmerkingen
door en constateren dat we ons kunnen vinden in deze opzet. Met 2 opmerkingen:
- Kopje begroting: deze moet jaarlijks vastgesteld worden aan het begin van het
jaar. Dit doen we op dit moment niet. Hera zoekt uit wat het budget is voor de
SR/MR, deze komt de volgende keer op de agenda om vast te stellen;
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Een MR hoort jaarlijks schriftelijk verslag te doen van haar werkzaamheden via
een jaarverslag. We stellen vast dat we dit al doen door onze afspraken vast te
leggen in de verslagen en zien dit zelf als voldoende verslaglegging.
Daarnaast plannen we jaarlijks een evaluatiemoment waarop we terugblikken
op onze activiteiten en wat we het volgende jaar beter/anders kunnen doen.
Simon zal de correcties verwerken en de nieuwe versie rondsturen. Het
reglement is hierbij vastgesteld.

6.

Terugkoppeling GMR vergadering
Hier zijn we niet aan toe gekomen in verband met een aansluitende bijeenkomst met
de Activiteiten Commissie.

7.

Agenda volgende vergadering
In ieder geval staat voor 9 januari op de agenda:
- KAR/LAR: doornemen presentatie (door Remko, Miriam, Maaike)
- Stand van zaken/ontwikkelingen groep 4
- Terugkoppeling GMR vergadering
- Agenda volgende vergadering
- Mededelingen/Rondvraag

8.

Mededelingen / rondvraag
Hier zijn we niet aan toe gekomen in verband met een aansluitende bijeenkomst met
de Activiteiten Commissie. Dringende zaken kunnen per mail worden gedeeld met alle
leden van de SR/MR.

9.

Sluiting
Remko sluit de vergadering

