Medezeggenschapsraad
Lange Voren 88
3773 AS Barneveld
(0342) 490651
e-mail: mr@wvobarneveld.nl
website : www.wvobarneveld.nl

Notulen van de MR vergadering van woensdag 17 oktober 2018
Aanwezig: Jannita van de Burgt (vz), Mariette van Ee, Lisette Jochemsen-Besselsen (verslag), Lia
Jansen, Jeanet Pansier

1. Opening en welkom
Jannita opent de vergadering door een stuk te lezen over Jona 3. Jona wordt opnieuw
geroepen, er is altijd ruimte voor genade en vergeving.
2. Notulen MR-vergadering
3. Ingekomen stukken




Prima Onderwijs
Info MR
Uitnodiging – de ontwikkelkracht van passend onderwijs (wordt uitgezet naar ouders bij
wie dit van toepassing is)

4. Mededelingen vanuit de GMR
Het strategisch beleidsplan en strategisch personeelsbeleid is in ontwikkeling.
5. Samenstelling MR/GMR



Er is gestemd door de MR en Jeanet Pansier is unaniem gekozen als MR en GMR lid vanuit
het personeel.
Jannita zal een email door Henk van Roekel laten versturen naar alle ouders met de vraag om
zich aan te melden voor de personeelsgeleding van de MR.

6. Personeelszaken/stagiares



Voor en na de herfstvakantie wordt de vacature voor de directeur van de WvO-school
uitgezet in de kranten en social media
Renneke Florijn is gestart als interim IB-er

7. Inbreng belronde ouders




Er worden veel e-mails verstuurd door veel verschillende leerkrachten, is een app eventueel
een mogelijkheid? Dit wordt geïnventariseerd.
Wijzigingen over wisselingen van leerkrachten zullen naar de specifieke klassen
gecommuniceerd worden.
Enquêtevraag over continurooster is besproken, deze was te zwart-wit gesteld werd
genoemd.



In de toekomst zullen Citoweken op de kalender worden vermeld

8. Evaluatie open avond 11 september; hitteprotocol
Positieve geluiden over de open avond, deze is voor herhaling vatbaar. Jannita zal het
hitteprotocol nog doornemen met de overblijfcoordinator.
9. Schoolontwikkelplan 2018-2019 en de Arbo-meester
Deze worden de volgende vergadering besproken. Met de visievorming is begonnen.
10. MR-cursussen
11. Planning onderwerpen vergaderingen 2018-2019





Ouderenquête
Pesten
Social media/AVG
ICT

12. W.v.t.t.k.



14 december vindt een uitje met OR/MR en personeel plaats
Er is een buddiesysteem opgezet, waarbij een ervaren ouder voor nieuwe ouders fungeert
als vraagbaak en ondersteuning.

13. Rondvraag
Lisette vraagt of er klassenmoeders aangesteld kunnen worden. Dit wordt lastig i.v.m. de
AVG.
14. Datum volgende vergadering wordt 12 december.

Actiepunten:
Nummer

Wie?
Lisette
Jannita / Jolanda
Lisette
Lisette
Lisette
Jannita
Jannita
Mariette/Lisette

Wat?
Doorsturen concept notulen
Alle notulen MR op de website zetten
Nieuwe posters MR opstellen voor nieuwe schooljaar
Een aantal ouders bellen over eventuele verbeterpunten
Terugkoppeling aan ouders geven over ingebrachte punten
Punten MR vergadering inbrengen in team vergadering
Vraag klassenouders op volgende agenda zetten
Checken hoe andere scholen met apps werken

