Notulen MR-vergadering woensdag 11 oktober 2016
Tijd: 19.30 uur
Plaats: De Waterlelie; personeelskamer
Aanwezig: Dhr. Nugteren, , Mw. Mooij, Dhr LeComte, Mw. Bruin, Mw.Zelisse, Mw.Vogelaar (vanaf
20.30 uur)
Afwezig: Mw Baldew
Notulist: Dhr le Comte
1. Opening
Dhr.Nugteren opent de vergadering. Dhr. le Comte geeft aan dat hij voortaan de notulen wel wil
maken. Dhr. le Comte wordt de vaste notulist.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen extra punten voor de vergadering.
Wel worden besproken
 Dhr. Nugteren gaat contact opnemen met Mw. Baldew over haar verder rol in de MR en de
GMR in licht van haar persoonlijke thuissituatie.
 De vraag komt wie de rol van Mw. Baldew in de GMR gaat overnemen.

3 Verslag MR vergadering
Notulen van de vorige vergadering zijn reeds goedgekeurd, vastgesteld en omdat dit een
werkvergadering was verder niet op de site geplaatst.

4. Mededelingen
Van het bestuur (punt wordt behandeld als Mw.Vogelaar aanw.is)


De 1 aanmeldleeftijd wordt per 1 oktober veranderd. Ouders mogen zich weer op meerdere
scholen inschrijven en dit mag pas vanaf 3 jaar. Dit is heel lastig voor ons als school, maar dit
is een afspraak die door de gemeente Den Haag is genomen. \
Van CBS de Waterlelie









Schoolgids: Is positief ontvangen door de MR
24 oktober is het overleg MR-OR. Dhr. Nugteren gaat hier heen vanuit de MR. Samen met
mw Vogelaar.
RT gaat veranderen omdat Dhr. Heijnsbroek met pensioen gaat. OPP kinderen krijgen wel RT
net als kinderen met een arrangement. Dit is door MW. Orie.
In groep 2-3-4 krijgen kinderen kortdurende RT. Hoe dit precies zijn vorm krijgt wordt later
duidelijk.
Rust in de school wordt ook besproken. Er wordt voorgesteld om de kinderen op het plein te
laten verzamelen, maar dit is lastig vanwege 1 ingang. Vanaf volgend schooljaar wordt dit wel
besproken tijdens de informatie avond om ouders erop te attenderen dat we rust in de school
belangrijk vinden, maar dat ouders altijd welkom zijn met een vraag.
Overblijf gaat weer naar 5-8 in plaats van 4-7 vanwege het toezicht op de groepen 8. De
ouders van groep 8 worden weer gevraagd of ze hun kind nog willen laten overblijven.

Van de GMR
Niemand is door persoonlijk omstandigheden van Mw. Baldew naar de GMR vergadering geweest.
Volgende keer gaat iemand anders van de MR.
5. Post
Er is post binnengekomen waarin het studie aanbod wordt beschreven. Dit hebben we behandeld.
De studies van het WMS. 8 november is er een studieavond over WMS daar gaan Mw. Mooij en Mw.
Baldew heen, indien zij dit wil in haar omstandigheden. Als Mw. Baldew niet gaat, wil Mw. Bruin wel.
Dhr. Nugteren en Mw. Zelisse gaan ook naar een studieavond.

6.

Jaarplan MR

Er is een heel mooi plan gemaakt door Mw. Mooij en Dhr. Nugteren. Dit wordt meegestuurd met het
Waterlelienieuws en op de website gezet.
Zittingstermijn moet ook in het jaarplan komen. Hier hebben we nu nog geen oplossing voor. Voor de
volgende vergadering bekijken we het huishoudelijke regelement van het SCOH en bekijken we hoe
we het gaan doen. Het jaarplan wordt een groeidocument. De agenda wordt vormgegeven door
middel van het schema naar aanleiding van bepaalde thema’s in de school.
De MR bespreekt ook de data voor de volgende vergaderingen.
 Woensdag 30 november
 Donderdag 2 februari
 Maandag 20 maart
 Dinsdag 16 mei
 Maandag 26 juni (optioneel)
In het jaarplan wordt puntje 6.2 nog veranderd. Als ouders zitting nemen in de MR kost hun dat
ongeveer 40 uur per jaar.
7. Huishoudelijk regelement
Dhr. le Comte heeft een huishoudelijk regelement geschreven voor onze school. Dit heeft hij in 2
stijlen gedaan. Voor de volgende vergadering wordt dit gelezen en besproken.

8. Begroting OR
Er zijn een aantal vragen naar aanleiding van de begroting. Dhr. Nugteren gaat deze communiceren
met de OR.
 Waarom worden de kerstbomen niet begroot over de jaren in plaats van allemaal tegelijk
vervangen? De MR vindt het een beter idee om per jaar 5 nieuwe bomen aan te schaffen en
zo jaarlijks een bedrag hiervoor weg te zetten
 Waarom geen budget voor de klas meer?
 Waarom is er voor de boekenmarkt €100 gereserveerd?
 Koffie thee ouderavonden €250? Wordt hier ook de koffie en de thee van afgerekend?
 Graag verduidelijking post OR algemeen.
 Is er al duidelijkheid over de “nieuwe activiteit”? Ideeën, waar denken jullie aan?
 Wat gebeurt er met het overschot van 15-16?

9. Taakverdeling directie
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

10. Professionaliseringsplan
De PMR gaat dit een keer opnemen met de collega’s van de school. Hierbij zijn vragen belangrijk hoe
gaan we ervoor zorgen dat het eerlijk blijft. Sommige kunnen nu een studie doen in werktijd, terwijl
anderen dit moeten doen in hun eigen tijd. De PMR gaat dit onderling eerst een keer bespreken.
Vervolgens gaan zij het erover hebben met het team en de directie.
10. Rondvraag
11 oktober de eerste vergadering is erg laat. Volgend jaar is het handiger om de eerste vergadering
eerder te doen.

11. Sluiting
Dhr Nugteren sluit de vergadering om 22.05 en bedankt een ieder hartelijk voor de aanwezigheid en
de bijdrage.

Eerstvolgende vergadering vindt plaats op woensdag 30 november 2016 om 19.30 uur.
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