Medezeggenschapsraad De Bogerd

Notulen MR De Bogerd
1.

Aanwezigen

31 oktober 2018 19:30
Joyce, Marga, Pauline, Martine, Denny, Sietske,
Lisette, Henrik, Petra,
Afwezig: Joyce, Marga
Directie@bogerd.net

2.

Actiepunten vorige vergadering / Mededelingen
Jaarplannen zijn blijven liggen tijdens interim periode.
Taakuren nu inzichtelijk voor leerkrachten inclusief inzicht wie welke werkgroepen doet.
Jaarplannen in concept af, nu ter bespreking in team, volgende vergadering.
Begroting wordt nu opgesteld, MIP wat wel en wat niet. Wk 41 check met bestuur. Daarna
volgt aan MR. Misschien extra vergadering plannen. Petra mailt tzt en termijn en we plannen
dan vervolg.
Notulen 20180515 akkoord:
Toehoorders mogen niet meepraten/discussiëren (=wet WMS) indien de toehoorders zich
toch mengen dient de VZ hen tot de orde te roepen.
Verkeersveiligheid, parkeerbeleid, op de stoep, zonder aandacht voor jonge
verkeersdeelnemers.
Dropbox oprichten voor stukken ouders.
Notulen 20180627 zijn akkoord.

Nr.

Wat

Wie

Wanneer

1.

Petra neemt contact op met de gemeente voor
verkeersveiligheid.

Petra

Volgende overleg
gemeente

2.

Sietske richt dropbox in voor stukken MR.

Sietske

Eind 31 november.

Sietske

9 november

Enkelvoudig beveiliging.
3.

1

Agenda & goedgekeurde notulen versturen aan Eric
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-

Aanpassen een toehoorder in notulen.

4.

Agenda een week van tevoren openbaar bij Eric

Sietske

Volgende vergadering

5.

Opzetten vergaderschema met Petra

Sietske

Volgende vergadering

3.

Beleid deuren op slot
De MR heeft nog geen kans gehad om met de directie te spreken over de beleidswijziging
(deuren op slot). Petra ligt toe dat een tweetal incidenten aanleiding waren voor direct
ingrijpen. Dit ook in overleg met het bestuur Stroomm en de politie. Er is ook contact
geweest met de VZ MR.
Er is nagedacht over brandveiligheid en evacuatie in de periode dat er nog geen
draaiknoppen waren op de deuren. In het begin een aantal reacties waarom dit nodig was,
bij uitleg is er over het algemeen een positieve reactie.
Aandacht voor openen van de deuren tijdig.
Ter info: politie op bezoek gehad, er is veel overlast van jeugd op het dak. Er komen ook “
verboden toegang” bordjes, zodat de politie ook kan handhaven.
Nalv er is ook overlast van uitlaten van honden, terwijl dat ook een fijn buitenspeel gebied.

4.

Continuïteit groep 3
Er is nu rust en continuïteit in de groep. Er is een goed proces voor communicatie.

5.

Brainstormsessie
Eten in de pauze (door SH)
Wat is het beleid rondom eten en filmkijken in de pauze. Zijn (met name jonge) kinderen
niet erg afgeleid door de aangeboden beelden.
Aandacht voor gezond eten/bewegen
De Bogerd heeft geen beleid op het thema gezonde school/veel bewegen. Petra heeft in
overleg met de GGD een eerste oriëntatie gedaan over dit thema. Zal dit met het team
bespreken en dan kijken hoe dit vervolg stappen kunnen zetten.
Ideeën rondom meer bewegen tijdens het leren. Dit schijnt ook goed te zijn voor de
leerprestaties. Petra geeft aan dat in schooljaar 19-20 een studie dag zal plaatsvinden omdat
we daarin de samenwerking zoeken met de Cesartherapeute en zij niet tijdens onze
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studiedagen in 18-19 kan.

Ouderbetrokkenheid
Petra vindt het idee koffie uurtje met de directie een goed idee. Als er iets meer rust is, dan
gaat ze hier opvolging aan geven.
6.

Concept jaarverslag 2017-2018
Nalv budget 2017-2018 er is een wetswijziging geweest. Er is geen vast bedrag / jaar meer,
maar een bedrag dat je maximaal kunt vragen. De MR kan per wens een verzoek indienen
voor budget. Vastgesteld.
Denny toevoegen 2018 / Pauline is herkozen 2021
Joyce herkiesbaar, Hendrik niet, Denny wel, Martine wel herkiesbaar.
Lisette niet herkiesbaar.
Kanjertraining eruit, budget teovoegen.
Schoolgids 2017-2018 is er niet.
Onderwerpen schema MR updaten. Volgende keer ter bespreking.

7.

Rondvraag
De website is niet up to date, dit wordt nu opgepakt. Online mededelingenbord voor OR en
MR misschien een mogelijkheid.
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