Notulen Mr vergadering 16 november 2016
Aanwezig: Marco, Jeroen, Arianne, Susan, Frieda, Brenda (OV) Dagmar (OV), Anne (OV) en
een viertal ouders.
Agendapunten:
1.

Welkom
Binnen het welkomstwoord wordt aangeven dat er verkiezingen voor de MR dienen te
komen. Er zijn vier kandidaten. Op twee afzonderlijke dagen binnen één week kunnen de
ouders op school gaan stemmen. Jeroen en Marco zullen de gastheren zijn voor de
verkiezingen op 7 en 9 december.

2.

Vaststellen agenda
Agenda is goedgekeurd.

3.

Notulen van de vergadering van 27 september 2016
Als reactie op de notulen is de KCO van de jaarvergadering geen succes gebleken. De
opkomst bleef beperkt tot een bekende groep ouders. Hiervan zal een evaluatie komen en
waarschijnlijk een andere invulling geven. Waarschijnlijk met een aansprekende activiteit.
Eind van het jaar komt het weer op de agenda van MR.

4.

Ingekomen post
Grote stapel post. Mede informatie over een cursusaanbod voor de MR. Na de verkiezingen
wordt er gekeken wat eventueel de behoefte is. Informatie wat in de post zit en interessant
is voor de leerlingenraad wordt gedeeld met Erik.

5.

Mededelingen directie
Groot nieuws want de werkzaamheden omtrent het fietspad aangrenzend aan het
schoolgebouw zullen worden gestart. Dit zal over ongeveer 2 weken na de vergadering zijn.
Over de klaarovers, ook een punt mbt de verkeersveiligheid rond de school, kan nog weinig
gezegd worden. Is en blijft een lang proces.

6.

Sociaal veiligheidsplan
Het is gedeeld. Het is voldoende maar het kan iets beter. Het is nu een verzameling van
allemaal beleidsplannen die er al waren.

8.

Voortgang snappet
Met betrekking tot Snappet, wat sterk gemonitord wordt, is er één bedenking. Éen van de
kernwaarden van Dalton staat namelijk ter discussie en dat is het samenwerken. Het team
zal kijken hier mee om te gaan en de balans vinden.

Overal wel een zeer positief gevoel over de digitale leervormen. Daarom volgend schooljaar
een uitbreiding en zullen de groepen 4,5 en 6 aan Snappet gaan. Voor de groepen 5 en 6
wordt er geïnvesteerd in Chromebooks (één groep heeft natuurlijk al). Voor de jongste groep
zullen er tablets gehuurd worden bij de leermethode. Groep 3 is ook bekeken als een optie.
Hier wordt alleen nog te specifiek gewerkt wat (nog) niet aansluit op de digitale leervorm.
9.

Ontbijt op school
Vanuit de gemeente, de school is in beeld, wordt de mogelijkheid bekeken om ontbijt op
school aan te gaan bieden. Het zal gaan gelden voor de kinderen waarbij deze maaltijd niet in
de huiselijke omgeving aangeboden wordt. De vorm/invulling hiervan wordt nog bekeken.
Het zal ingevuld worden door vrijwilligers met een vergoeding. Geld is al onderweg. Ellen
gaat er mee aan de slag.

10.

Ouderbijdrage (ingebracht door oudervereniging)
Het blijft een heikel punt. De kernvraag is hoe je omgaat met de ouders die niet voldoen aan
de vraag om de bijdrage te voldoen. Zeker in het geval als er geen moeite genomen wordt
om te verklaren. Het uitsluiten van de kinderen van buitenschoolse activiteiten is een middel,
maar hoe vul je deze in zonder de kinderen emotioneel te raken. Aantal opties worden
benoemd om de volhardende ouders te bereiken:
-

11.

Envelop via oudergesprek?
Ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid en consequentie verbinden?
Bellen van deze ouders?

MR info
De volgende MR-info zal gevuld worden met de aanstaande verkiezingen.

12.

GMR
Geen nieuws.

13.

BPS ( bouwen aan een positieve school)
Weinig nieuws. Over een paar weken weer een vergadering. Nieuwe thema wordt
taalgebruik, dit komt ook in de nieuwsbrief.

14.

Sint en Piet (extra ingebracht door de OV)
Om invulling te geven aan het gekozen beleid, volgen van het Sinterklaasjournaal, loopt de
OV tegen een praktisch probleem aan. Het gereed maken van alle soorten Pieten kan niet op
één locatie gebeuren. Een aantal opties worden benoemd om dit op te lossen. Frieda neemt
het probleem mee naar het team en gaat kijken naar een oplossing. De verwachting is dat er
gewoon een goede en leuke Sintviering komt.

15.

WVTTK (wat verder ter tafel komt) en rondvraag

In de rondvraag/WVTTK wordt er een opmerking geplaatst door een ouder. Bij het jaarfeest
vond deze ouder nogal dat het label ‘een gezonde school’ ver te zoeken was. Aangezien het
een OV aangelegenheid betrof heeft deze ouder ook aangeklopt bij OV. De ouder heeft hier
niet een antwoord gevonden en had ook heel wat problemen met de manier waarop zij dit
antwoord kreeg. Zij was erg geraakt hierdoor. Ze wilt nu weten wat eigenlijk hieromtrent
beleid is. Dit wordt nu ingebracht voor de volgende vergadering van de MR.

De volgende vergadering is 11 januari 2017.

