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MR VERGADERING 1 november 2018
Afwezig met kennisgeving: Michiel en Karin

Opening
Sigrid opent de vergadering.

Nieuws uit team en directie(samen met Leon)
Data vergaderingen
De vergadering in december komt te vervallen en begin juni zal er een extra
vergadering worden ingelast.
Komt hierna nog terug
Jaarplan
Er zijn geen opmerkingen of vragen gekomen.
Jaarvergadering Ouderraad/rol MR
Omdat geen lid van de MR op deze avond aanwezig kan zijn, vraagt Leon aan
de MR of ze in ieder geval dan een vraag of stelling over communicatie willen
doorgeven aan hem, zodat hij deze vraag/stelling op deze avond kan
aangeven om hierover te discussiëren in een groepje.

T.S.O.
De oudergeleding van de MR heeft vragen gesteld aan de directie over de tso.
Ook hoe het team tegen de voorlopige oplossing aankijkt.
Leon heeft hier antwoorden opgegeven en deze antwoorden en vragen worden
samen doorgelopen.
Tevens wordt de uitslag van de enquête besproken.
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Inmiddels hebben een paar leerkrachten wel aangegeven dat ze de huidige
regeling niet prettig vinden, omdat vaak van het rooster wordt afgeweken, en dit
als zeer onprettig en werkdruk verhogend wordt ervaren.
De afwijking van het rooster wordt veroorzaakt omdat er te weinig
overblijfouders op dat moment zijn, en nog meer leerkrachten moeten worden
ingezet.
De vraag is nu hoe verder?
Leon zal nogmaals Ratjetoe vragen of zij bereid zijn om de opvang TSO te
regelen.
Ook gaat de MR het team erbij betrekken. Zien zij nog andere oplossingen of
mogelijkheden die ertoe bij dragen dat de problemen rondom tso kunnen worden
opgelost. Hoe kunnen we voldoen aan de wettelijke normen.
Als alle mogelijkheden zijn onderzocht zal de MR een advies uitbrengen aan
Leon. Dit advies dient te voldoen aan de wettelijke normen en kwaliteitseisen
TSO Leon zal op dinsdag 6 november de ouders via Isy op de hoogte brengen
van de uitslag van de enquête en hierin vermelden wat de betekenis en gevolgen
kunnen zijn van de uitslag.
Uit de uitslag blijkt dat er geen nieuwe ouders op korte en op lange termijn
bereid zijn om mee te helpen in de opvang.
Ans stelt de vraag hoe het geregeld is met de pauze van de leerkrachten bij 5
gelijke dagen model.
Leon geeft aan dat dit nog moet worden bekeken en er altijd oplossingen zijn
hoe dit plaats gaat vinden.
Een mogelijkheid is om door te werken en samen met de kinderen te eten en
buiten te spelen, en dan gezamenlijk te pauzeren om 2 uur. (half uur) Hier geeft
Ans aan dat zij dit als erg belastend ervaart. Maar er zijn allerlei mogelijkheden
geeft Leon als antwoord. Als uitgangspunt gaan we van het kind uit. Er kunnen
door de dag andere keuzes gemaakt worden.
Naar de pauzes van de leerkrachten en kinderen zal nog goed gekeken moeten
worden.
De PMR zal het team informeren d.m.v. een mail te sturen met de vraag of zij
oplossingen zien voor de huidige problemen rondom TSO

Nieuws uit team en directie (samen met Haelen)
Communicatie
In groepjes gaan alle leden van de MR van beide scholen uiteen om een
onderzoeksvraag op te stellen over communicatie.
Leon bundelt alle vragen/ stellingen en hier komen we de volgende vergadering
op terug.
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MR SCHOOLJAAR 2018-2019 (alleen)
Data vergaderingen
De vergadering in december vervalt.
De eerstvolgende vergadering is dan in januari, en door de huidige problemen
rondom TSO lassen we een vergadering in eind november(alleen MR)
Judith zal een datumprikker sturen, vanwege de afwezigheid van Karin en
Michiel.
Ook zoeken we nog een datum voor begin juni. Judith zal dit tevens sturen.
Jaarvergadering Ouderraad
Omdat niemand van de MR aanwezig kan zijn bij deze vergadering geven we
een vraag/stelling door aan Leon, zodat hij deze kan gebruiken tijdens die
jaarvergadering.
Er is gevraagd door Leon of iemand van de MR een persoon uit de OR zou
willen zoeken of een andere ouder die deze stelling zou willen begeleiden.
Stelling/vraag:
-Welke voor of nadelen zien ouders in het gebruik van Isy?
-Welke verbeterpunten hebben zij ?
T.S.O.
De MR zal een advies omtrent de TSO uitbrengen.
Eerst willen we alle mogelijkheden/kansen onderzoeken
De MR stelt een mail op naar het team met daarin de vraag aan alle leerkrachten
of zij mogelijkheden zien om dit probleem op te lossen op zowel korte als lange
termijn.
Hun bevindingen zullen ze binnen een week moeten sturen naar de MR, zodat
de MR verder kan.
Ook zal de MR goed moeten onderzoeken hoe het gaat werken als er een
wijziging van schooltijden gaat komen.
Met name hoe het geregeld gaat worden in de pauze van de kinderen en
leerkrachten. In de lagere groepen is pauze (eten) met de kinderen anders dan bij
de hogere groepen. De lagere groepen zullen hulp moeten krijgen.
Ieder lid van de MR gaat op onderzoek uit.
.

Rondvraag
Niemand heeft een vraag.

Sluiting
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Actielijst
Wat
Mail naar team TSO
Judith stuurt MR datumprikker
over extra vergadering nov. en
juni
Verdieping (onderzoek) in
andere
schooltijden(pauzeregeling
kinderen en leerkrachten)
Vraag naar Ratjetoe over
overblijven

Wie
MR

Voor wanneer
Per direct

Judith

z.s.m.

allen

Op korte termijn

Leon

z.s.m.

