Notulen MR-vergadering 28 maart 2011
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Mededelingen schoolleiding.
Jeroen Goes (47) is vandaag benoemd tot nieuwe directeur BO vanaf komend
schooljaar. 5 april a.s. vindt kennismaking plaats met het team van
medewerkers.
Formatie voor nieuwe schooljaar wordt nu gemaakt.
Bouw van BSO gaat voorspoedig, in mei wordt waarschijnlijk het hoogste punt
bereikt. Oktober waarschijnlijk opening (voor herfstvakantie).
Peuterklassen worden geleidelijk geïntegreerd in de kinderopvang. Dit zal
gevolgen hebben voor de schooltijden voor peuters en de medewerkers op de
peutergroepen.
Parkeerplaats
Wim Koppen heeft laatste verslag van gesprek met gemeente rondgestuurd.
Het ziet ernaar uit dat het parkeerterrein in de zomer aangepakt wordt, maar
het plan ligt nu nog ter inzage voor aan de buurtbewoners.
Notulen 3-mrt-2011
Notulen niet volledig besproken in overleg. Joris stuurt notulen van 3-3-2011
met opmerkingen rond ter goedkeuring. Actie Joris. Daarna laat Juul de op de
site plaatsen. Actie Juul.
GMR, 4 april 2011
Overleg over GMR staat gepland op 4 april van 20:00-21:30u, Onder de balken.
Voorkeur van MR BO blijft om een aparte MR voor BO en een aparte voor VO te
behouden, omdat uit ervaring blijkt dat de onderwerpen van BO en VO zeer
verschillend zijn. Op 4 april bekijken wat de insteek en rol/bevoegdheid van een
GMR zou zijn.
In nieuwe bestuursstructuur worden Henk Zijlstra (VO), Jeroen Goes (BO) en
Jos Heubers (Fin) directeuren met bestuurlijke bevoegdheden.
Deelname aan (buitenschoolse) sporttoernooien
Afke heeft gesproken met de organisatie van FC De Bilt. Zij geven aan dat het
geen probleem is als de Werkplaats met 15 teams mee zou doen aan het
toernooi. Er is nog voldoende ruimte in het schema en locatie.
Karin geeft aan dat zij van mening is dat er bij dit soort activiteiten ook
aandacht/toezicht van de school moet zijn. Vraag is of dit van de werknemers
gevraagd kan worden.
MR pleit er toch voor om het aantal teams voor dit toernooi te beperken, omdat
anders het risico te groot is dat het uit de hand loopt. Voorstel voor dit
initiatief: beperken tot bovenbouw, ieder jaar opnieuw deelname beoordelen
(i.v.m. kwaliteit/stevigheid begeleiding). Randvoorwaarden aan deelname in
2011 zijn: lid zijn van voetbalclub en de gedragsregels van FC De Bilt
onderschrijven (dit wordt beoordeeld door de medewerker van de groep van
betreffende kind). Voorstel is aangenomen en Afke koppelt dit terug aan de
organisatoren. Actie Afke.
Volgende MR-vergadering worden ook de regels voor avondvierdaagse
besproken. (welke instructies vooraf voor begeleiders, hoe en met wie
evalueren, etc). Juul agendeert dit voor het volgende overleg. Actie Juul.
Visie op Brede School
Joris heeft brochure van overheid over brede school rondgestuurd
(www.bredeschool.nl) met vraag wat de visie van de schoolleiding hierop is.
Past het in de ambitie van de Werkplaats om een brede school te worden, zoals
dat in de brochure wordt geschetst? Dit concept past goed in deze tijdsgeest en
kan onderscheidend vermogen bieden voor nieuwe kinderen en ouders.
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Karin geeft aan dat de BSO al uitbreidt in activiteiten en er zijn goede afspraken
tussen Werkplaats en BSO. Vanuit schoolleiding (nog) geen behoefte om onder
1 noemer met BSO te gaan werken. Feitelijk is Werkplaats al in grote mate een
brede school, maar nog niet op alle aspecten.
Verzoek van Joris aan schoolleiding om een visie op dit onderwerp, zodat we
het ons niet laten overkomen maar gericht naar iets toe kunnen werken.
Zichtbaarheid + digitale media
Voorstel voor een (Werkplaats) ouder-groep op LinkedIn zal alleen goed werken
als er ook actief beheer plaatsvindt op zo’n forum. Hiervoor ontbreekt de
capaciteit (fte).
Idee van LinkedIn was ontstaan uit behoefte om over ‘prikbord-informatie’ over
de Werkplaats virtueel/digitaal te communiceren tussen ouders en school. Op
deze manier kan meer geprofiteerd worden van het waardevolle netwerk van
ouders. Bijvoorbeeld behoefte aan materialen (zoals platte beeldschermen,
nieuwe konijnenhokken, etc) en hulp (klusjes, hulp bij kinderboerderij,
avondvierdaagse, etc) kan op deze manier aan een grotere groep kenbaar
gemaakt worden dan via een fysiek prikbord op school.
Dit zou ook vormgegeven kunnen worden d.m.v. een digitaal prikbord op de
site van de Werkplaats. Ook hier is actief beheer van site een voorwaarde.
Karin neemt dit idee mee bij ontwikkeling van site en kijkt hoe/of hiervoor
capaciteit gemaakt kan worden. Actie Karin.
Voortgang werving nieuwe directeur
Zie mededelingen schoolleiding
Automatisering contactgegevens
Joris heeft afgelopen week gesproken met Edith en Robert Hoogenkamp. We
hebben de wensen en eisen besproken en Robert gaat bekijken hoeveel tijd dit
hem gaat kosten en vervolgens wanneer hij dat uit kan voeren.
Doelstelling is tweeledig: enerzijds hoeven ouders ieder schooljaar enkel de
gewijzigde gegevens in te vullen (+ evt. de informatie die niet digitaal bewaard
wordt door de Werkplaats). Anderzijds is het voor de administratie veel minder
arbeidsintensief om de wijzigingen te verwerken.
Vakantieplanning t/m 2014
In directeurenoverleg in De Bilt wordt jaarlijks de vakantieplanning bepaald.
Om te voorkomen dat we weer op het laatste moment betrokken worden, wordt
aan de schoolleiding gevraagd om in het volgende directeurenoverleg te
agenderen om 3 jaar vooruit te plannen. De vakantieplanning wordt door het
ministerie ook al jaren vooruit gepubliceerd op haar website. Karin vraagt
Jeroen Goes om dit z.s.m. te agenderen op het directeurenoverleg. Actie
Karin.
Opvolging MR-deelnemer
Lisette Hallebeek stopt einde van dit schooljaar met de MR.
Voorstel van MR om de 4de kandidate van vorig jaar te vragen of zij nog steeds
geïnteresseerd is. Zij is vorig jaar op enkele stemmen na niet in de MR
gekomen. Juul zal haar polsen. Actie Juul.
Ronald zoekt in de reglementen uit of dit toegestaan is, of dat er verplicht
verkiezingen uitgeschreven moeten worden. Hij mailt dat komende week rond
aan de MR-leden. Actie Ronald.
Afscheid van Lisette zal gecombineerd worden met afscheid van Wim Koppen op
de laatste MR-vergadering van 20 juni 2011. Juul zal Wim vragen om op 20 juni
aanwezig te zijn. Actie Juul.
Rondvraag
Cito wordt vanaf 2012 door wetgever verplicht in groep 8. Agenderen voor MRoverleg van 20 juni om te bekijken hoe we dit gegeven in ons voordeel kunnen
gebruiken. (het beste halen uit de situatie die zich voor doet). Actie Juul.

Actiepunten:

Nr
Actiepunt
Wie
Status
28mrt-1a
notulen van 3-3-2011 met opmerkingen rondsturen ter goedkeuring
Joris
28mrt-1b
Goedkeuren notulen van 3-3-2011 per mail
allen
28mrt-1c
Goedgekeurde notulen van 3 mrt op site laten plaatsen
Juul
28mrt-2
Terugkoppeling besluit MR aan organisatoren voetbaltoernooi.
Afke
28mrt-3
Agenderen regels avondvierdaagse op volgend MR-overleg (26 mei)
Juul
28mrt-4
Meenemen idee van digitaal prikbord op site Werkplaats + invulling capaciteit
Karin
28mrt-5
Karin vraagt Jeroen Goes om meerjarenplanning schoolvakanties z.s.m. te agenderen
op het directeurenoverleg
Karin
28mrt-6
Nieuwe kandidate MR polsen over opvolging Lisette.
Juul
28mrt-7
Uitzoeken reglement m.b.t. opvolging MR-deelnemer (verkiezing verplicht?) +
rondmailen aan MR
Ronald
28mrt-8
Wim Koppen uitnodigen voor MR-vergadering van 20 juni.
Juul
28mrt-9
Agenderen Cito-toets voor MR-overleg van 20 juni.
Juul

