Medezeggenschapraad

Notulen 12 december
19.30 – 22.00 uur

NOTULEN

Locatie: de Poort
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OMR

Directie

Sascha vd Bosch
Kim Buijs
Wilma de Vries

Eveline van Beest
Linda van der Ham
Peter Hylarides
Laura Straka

Karin van den Berg

Toehoorders

Afwezig

Open vergadering 19.30-20.30
1) 19.30 uur – Welkom
2) 19.35 uur – Notulen en actielijst
Notulen:
Geen opmerkingen over de laatste notulen. Alle notulen staan nu op website.
Update actielijst van 15-10-2018:
- Eveline heeft de GMR gemaild.
- Linda heeft gereageerd op dat we interesse hebben in een gezamenlijke cursus.
- Samenvatting verbeterplan is door directie gemaild.
- Openstaande vacature PMR staat nog open.

3) 19.45 uur – Update klacht tegen mr
Klacht van een ouder besproken. Wegens de vertrouwelijkheid van de informatie, worden hier geen
openbare notulen van geschreven.

4&5) 19.55 uur – Besluit tot instemming/advies:
a) Aanvraag tot instemming:
Concept Schoolvakanties 2019-2020
Besluit: De mr verleent instemming met de vakantieregeling.
Kanttekening: Vakantieregeling wordt in overleg met andere directeuren van de gemeente Pijnacker
Nootdorp besproken. Vakantieregeling is opgesteld met de omliggende grote gemeentes. In de
vakantieregeling komt de mr twee dagen tegen waar ze vragen over hebben. Het gaat om 29 en 30
september 2020. Wat zijn deze twee dagen? Ze worden genoemd als bijtelling. Wat wordt bedoeld
met bijtelling?
b) Aanvraag tot advies:
Verbeterplan OBS de Winde ouderversie
Besluit: nog geen definitief advies gegeven.
De mr heeft een aantal tekstuele en contextuele aanpassingen. Directie stuurt een vernieuwde versie
met daarin de tekstuele aanpassingen. Via de mail zal de mr dan een definitief advies uitbrengen.
c) Aanvraag tot instemming:
Ondersteuningsplan
Besluit: nog geen definitieve instemming kunnen geven.
De mr heeft een aantal actuele, inhoudelijke en tekstuele aanpassingen. Mr adviseert om geen namen
te noemen in het ondersteuningsplan. Ondersteuningsplan komt terug op de agenda van de
eerstvolgende mr-vergadering.
d) Aanvraag tot advies:
Herformulering Visie
Besluit: akkoord, met inachtneming van een paar kleine tekstuele aanpassingen.
Met het team is de visie in een goede werkvorm herformuleerd. Het taalgebruik / de boodschap is
gericht op de leerlingen. De mr vraagt zich af of het meer een missie is dan een visie? De mr geeft
een aantal tekstuele aanpassingen.

6) 20.15 uur - Update directie aangaande:
a) Toekomst de Winde
Directie is in gesprek met het bestuur van de scholengroep over de toekomst van de Winde. De mr
heeft aangegeven aan directie dat ze een open en heldere communicatie naar ouders toe belangrijk
vindt. Directie is het hier mee eens. Mochten er veranderingen gaan plaatvinden, dan zullen ouders
tijdig via een ouderavond op de hoogte gebracht moeten worden.

7) 20.30 uur – WVTTK
a) GMR
De stemming heeft plaatsgevonden. Helene van Rijn is het niet geworden. Een ouder van de Meander
is gekozen.

8) 21.30 uur – Einde en afsluiting
Nieuwe actiepunten:
•
•
•
•

Sascha: stuurt jaarplan MR naar Linda. Jaarplan mr afstemmen met het verbeterplan.
Sascha: vakantieregeling kan op de website.
Karin: Vernieuwde versie verbeterplan ouderversie mailen naar mr. Via de mail zal de
mr dan advies uitbrengen.
Karin: tekstuele aanpassingen in visie.

Actiepunten voor vergadering 09-01-2018:
Wie
Wat
Sascha
Notulen mr vergadering op website zetten
Sascha
Stukje Winde nieuws aanleveren ovr mr vergadering
Sascha
Data vergaderingen op mr-webpagina zetten
Karin
Aanleveren ter advies: aangepaste versie verbeterplan OBS de
Winde ouderversie
Karin
Aanleveren ter instemming: aangepaste versie
ondersteuningsplan
Linda
Besluit advies en instemming verbeterplan en
ondersteuningsplan, zoals hierboven benoemd, per email naar
directie sturen, na check door gehele mr
Sascha
Doorsturen softcopy voorbeeld jaarplan mr
Linda
Maken eerste opzet jaarplan mr
Karin
Doorsturen om door te lezen / te checken voor mr-vergadering
van 09-01-2018:
Kwaliteitszorgplan
Terugkoppeling Kiva
Schoolanalyse op schoolniveau.
Veiligheidsplan
Doorgeschoven naar agenda 9 januari:
• Besluitvorming binnen de mr.
• Jaarplan mr
• Evaluatie cursus van 29 november
• Update directie aangaande:
• Kwaliteitszorgplan
• Terugkoppeling Kiva en schoolanalyse op schoolniveau.
• Veiligheidsplan
Doorgeschoven naar agenda 7 maart:
• Schoolondersteuningsprofiel
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