Notulen MR vergadering van 2 februari 2017
Aanwezig: Tineke, Frank (notulist), Lisette, Iris (voorzitter), Bea
1) Notulen
 Geen opmerkingen
 ACTIE Lisette - In nieuwsbrief einde schooltijd opnemen
 Geen fysieke mapinformatie – wel op website – dus digitaal bijhouden
2) ARBO
 Risico inventarisatie en evaluatie (RIE): wordt georganiseerd vanuit RVKO. Bezoek is
geweest. Binnen BS MP 2 mensen verantwoordelijk, zij geven advies is niet verplicht
op te volgen. Wat is zoal opgemerkt:
o Haspel moet uitgerold zijn (koelkast staat erop)
o Beveiliging op de deurkastjes
o Beveiliging op de stopcontacten
o Lerarenmagazijn – stellages te gammel
o Brandcompartimentering – grote zware deur werkt niet. Dit in relatie met de
terugslagkleppen van de buizen
o Oversteekplaatsen – ook onderwerp bij de OR. Per school 2000,-- per jaar tbv
veiligheid op school. BS MP heeft ‘ludieke actie’ ingekocht – methode om
samen naar veiligheid te kijken en dan m.n. om een verkeersprotocol op te
stellen.
o Inzetten van Buiten Beter app om het randje van de erfafscheiding van het
gebouw te bespreken.
3) Resultaten van de INK
 Die zijn binnen – maar nog niet besproken met het eigen team. Dat wil Lisette graag
eerst doen om daarna te bespreken met de MR. Opbrengst van de INK enquête was
te laag – onvoldoende om representatief te zijn.
 INK resultaten worden eerst met eigen team besproken, daarna met MR om
vervolgens ouders hierover te informeren en acties uit te zetten.
 Educatief partnerschap – ouderbetrokkenheid: hier wil de school graag meer energie
in steken.
o Wat voor een rapporten
o Wat voor oudergesprekken en hoe vaak
o Hoe vaak (met of zonder kinderen) gesprekken voeren
o Kwaliteit en omvang nieuwsbrief
o Etc. etc.
o ACTIE MR: input verzamelen over dit onderwerp en voor de volgende
vergadering meenemen ter discussie, denk aan het rapport, de hoeveelheid
oudergesprekken, rapportgesprekken (3 keer per jaar). De vorm van het
rapportgesprek, splitsen van stijl in verschillende groepen (groep 1 t/m 4
anders dan bv. groep 5 t/m 8), meekijken in de klassen, intakegesprekken
waarbij kinderen ouders laten zien wat ze doen, uitleg over methodes aan
ouders, welke informatie verstrekken via de app etc. etc.
o Tineke – is er een methode waarmee je ouderbetrokkenhied meetbaar kunt
maken? Lisette: denkt gemiddeld – er zijn over het algemeen genoeg ouders
die mee willen werken bij activiteiten. Lisette merkt het wel op dat veel ouders
werken en dat een presentatie in de ochtend vrijwel niet bezocht werd.

Begroting
o Begroting doorgenomen, geen opmerkingen
 Vakantieoverzicht
o Zie www.fokor.nl, deze worden gevolgd
o Los hiervan worden studiedagen gepland
o Studiedagen worden pas in april 2017 gepland (schatting)
 Wvttk
o BSO kwestie is keurig en snel afgehandeld door Kiddooz. Hier wordt verder
geen communicatie aan gewijd. Directie Kiddooz stonden heel snel op de stoep
en waren zeer actief.

o

5e verdieping interessant voor BS MP. Nee, is wel naar gekeken, maar een erg
lastige en onhandelbare ruimte.

Volgende vergadering is gepland op 30 maart. Formatieplanning met goedkeuring verschoven
na vergadering na 30 maart omdat dit onderwerp te vroeg komt. Lisette kijkt wat er dan aan
info beschikbaar is.

