Notulen vergadering MR Willemsparkschool
Datum:
23 maart 2017
Aanwezig:
Roger ten Hagen (Oudergeleding), Sjoerd Hauptmeijer (Oudergeleding), Carmen Kooks-Dunand
(Leerkrachtengeleding), Ellenoor Tinselboer(Leerkrachtengeleding), Roshni Jhagru
(Leerkrachtengeleding), Frans de Jong (directeur)
Afwezig:
Idsert Boersma (Oudergeleding), Elly van Bentem (locatieleider van de Willemsparkschool)

1. Opening
Vergadering wordt geopend
2. Welkom nieuwe MR leden en korte introductie MR leden en kiezen voorzitter
Er is taart ter verwelkoming van de nieuwe leden.
Na de introductieronde wordt Roger unaniem tot voorzitter gekozen.
3. Vaststellen notulen vorige vergadering
De notulen van 16 januari jl. circuleren nog in concept, deze zullen nog worden beoordeeld en per email nadien worden vastgesteld.
4. Mededelingen
Veiligheid op school:
de school heeft een veiligheidsplan opgesteld. Relevante punten uit dit plan komen op de website.
De uitgebreide map met alle bijlage ligt op school en kan door ouders worden ingekeken.
Observator Groep 4:
het betreft een specialist sociaal-emotionele ondersteuning. Zij ondersteunt de klas gedurende een
periode van 10 weken. De school en de leraren zijn tot op heden tevreden. Dit traject wordt
afgesloten met een bijeenkomst voor de ouders van Groep 4.
Overgang naar Google platform:
de school is overgegaan naar een Google platform waardoor het voor leraren makkelijker is om in te
loggen. T.z.t. kunnen kinderen een eigen emailaccount krijgen. Tevens wordt bij dit punt opgemerkt
dat er een groot te kort is aan computers op school. Ook wordt gesproken over de noodzaak voor
een visie op digitale vaardigheden en verwachte hardware voor kinderen. Dit punt wordt
doorgeschoven (zie besluitenlijst).
Voor de zomer gaat de vernieuwde website live
5. Bijgewerkte Besluitenlijst
Zie bijlage.
6. Punten uit vorige MR
 Directie zal pestbeleid op de website de vereiste aandacht geven.
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Op basis van recente studie worden opmerkingen / verbeteringen aangedragen.


Het woord ‘native’ voor ‘speaker’ op de website verwijderen inzake invulling Engelse les
Is gebeurd.



Roshni pestprotocol in haar opleiding bezien of van toegevoegde waarde voor WPS
Onderzoek ‘sociaal- emotionele aanpak’, moet nog worden gestart.



Invulling overblijf door de overblijfkrachten
De overblijfcoördinator heeft met de overblijfkrachten een verbeterplan gepresenteerd.
Dit onderkent de behoefte aan een professionelere aanpak. In de toekomst worden voor
de kinderen tijdens de pauzes workshops georganiseerd. Deze aanpak wordt eerst getest.
Er zijn geen additionele kosten mee gemoeid. Alle overblijfkrachten worden geschoold
o.a. in conflictbemiddeling.



Inzage in besteding lunchgeld
Einde van het schooljaar wordt een overzicht van de besteding gepresenteerd. De ervaring
leert dat jaarlijks gemiddeld de inkomsten en uitgaven in balans zijn.
Er wordt ook gediscussieerd over de hoogte van het lunchgeld en de vrijwillige
ouderbijdrage. In de discussie wordt door de directie benadrukt dat in vergelijking met
andere scholen, de bedragen op de Willemspark lager zijn.



Communicatie onderzoek MR en directeur/locatieleidster
Nu uit de recente ervaringen en gebeurtenissen naar voren komt dat de communicatie is
verbeterd, is besloten om op dit punt vooralsnog te bezien of de ingeslagen weg positief
zal worden gecontinueerd.



Veiligheid overblijf Cantaloup
Dit is een blijvend aandachtspunt. Overblijfkrachten gaan op cursus om de veiligheid te
verbeteren.



Groep 1c
Er wordt besloten dat in de toekomst deze groep wordt gestart op basis van instroom ipv
op een vaste, vooraf ingestelde datum.
De suggestie wordt gedaan om in de toekomst een Groep 2 op te richten in plaats van een
Groep 1C. Deze suggestie wordt in het lerarenteam besproken en komt terug op de
agenda van de MR



Muziek
in de MR is uitgebreid gesproken over het belang van muziekles. Bij voorkeur wordt er
tijdens de lessen voldoende aandacht aan besteed. Een andere optie is dat er in de
toekomst tijdens het overblijven er muziek workshops worden georganiseerd.
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7. Nieuwe samenstelling MR; invulling MR lidmaatschap; communicatie met directie, overige leden,
vergaderingen met of zonder directie, eventuele scholing MR, wijziging MR reglement
Er wordt besloten dat er wordt afgewisseld tussen met en zonder de schoolleiding vergaderen
door de MR.
Ook gaat de MR op cursus.
8. Formatieplan
Is nog niet klaar en wordt volgende vergadering besproken.
9. Financieel jaarverslag 2016 WSP en HSV
Is beschikbaar op de website. Er wordt nagegaan of de juiste versies van de documenten online
staan, omdat het lijkt dat 2015 er wel op staat maar het jaar 2016 nog niet.
10. Overblijf, activiteiten en scholing en bevindingen nieuwe overblijfrooster bovenbouw
Het nieuwe rooster was even wennen, maar bevalt goed.
11. Uitval leerkrachten en invulling bij ziekte
Er is een eerste medewerker met een min-max contract aangenomen. Een tweede medewerker
is op komst.
Er wordt besloten dat bij een bijzondere situatie door ziekte van leraar, er beter richting de
betreffende ouders wordt gecommuniceerd.
12. Vastgesteld vakantierooster + invulling studiedagen, voorstel 18/9, 4/10, 22/11, 31/1/2018 en
21/3/2018 + onderbouw kampweek
Voorstel wordt aangenomen.
13. Fietsen en veiligheid WSP
Ouders wordt gevraagd meer aandacht te besteden waar de fietsen worden geplaatst zodat de
kinderen makkelijk er (met hun fiets) door de deur richting het schoolplein kunnen. Het blijkt nu
dat ouders die andere ouders er op aanspreken om de fiets niet op een hinderlijke manier te
parkeren, agressief worden benaderd.
14. Rondvraag
Ellenoor vertelt dat zij zwanger is en wordt door alle aanwezigen hartelijk gefeliciteerd. Over
vervanging wordt nog gesproken.
Volgende vergadering MR (zonder schoolleiding) is op donderdag 11 mei, om 18u
15. P.v.d.A. & Sluiting
Vergadering wordt gesloten.
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