Notulen MR-vergadering 4 april 2016

1. Monique heet ons welkom,
- Monic moet eerder weg, Marjan zal dan verder notuleren
- Punt 7 wordt geruild met punt 4, omdat Monic eerder weg moet
2. Notulen vorige vergadering d.d. 23-02-2016
De notulen worden goedgekeurd en zullen gepubliceerd worden op de website.
3. Ingekomen post:
- De map is rondgegaan, maar het is niet duidelijk of iedereen deze heeft gezien. We spreken af
dat we de datum erop schrijven en niet meer alleen aftekenen voor
- Monique heeft een mail gekregen dat het mailadres van de MR niet klopt, als het goed is, moet
dat nu werken. Ook de bemensing van de MR staat weer up-to-date op de website.
- Mededeling:
Er gaat een brief uit naar alle ouders voor een oproep voor een nieuw ouder MR-lid, de brief
wordt besproken en Monique zal haar versie nog even rondmaken, graag voor donderdag 7 april
reageren. Deze brief zal z.s.m. uitgaan. Als het lukt voor de volgende vergadering een nieuw lid
te hebben (gekozen) dan kan hij/zij deze vergadering ook bijwonen.
4. Groep 5
De situatie in groep 5 is uitvoerig besproken in een open gesprek tussen de MR en de directie.
Mick heeft aangegeven dat er externe instanties zijn ingeschakeld en dat het bestuur van de Dr.
Schaepmanstichting op de hoogte is van de genomen stappen. De MR heeft er vertrouwen in dat
de school er alles aan doet om de rust in groep 5 te laten terugkeren en de leerlingen en
leerkracht zo goed mogelijk te begeleiden. Op vrijdag 8 april zal de MR een brief versturen aan
alle ouders over bovenstaande. Marjan zal hiervoor een opzet maken. Indien nodig kan er nog
een extra vergadering ingepland worden over de situatie in groep 5. Ook kunnen MR-leden
contact opnemen met Mick bij specifieke vragen.
Naar aanleiding van dit agendapunt is afgesproken dat brieven die naar ouders van bepaalde
groepen worden verstuurd, voortaan ook naar de oudergeleding van de MR verstuurd zullen worden.
5. Informatievoorziening via website en Facebook
Monique heeft de informatie over de MR op de website van De Borgh aangepast, deze was niet
meer up-to-date. Marjan zal controleren of het e-mailadres van de MR nog goed functioneert.
6. Reglement MR: rol MR-directie-verwachtingenNiek heeft deelgenomen aan de MR-startcursus.
Hij deelt in de vergadering de presentatie van de cursus uit en ook het
‘Medezeggenschapsreglement voor het primair onderwijs’. Niek licht nog een en ander toe: de
Wet medezeggenschap op scholen is ingevoerd op 01-01-2007. De MR is een beleidsorgaan en
houdt zich primair bezig met het beleid op school. MR-leden vertegenwoordigen een groep,
maar zitten op persoonlijke titel in de MR. Zij hebben zitting in de MR ‘zonder last of
ruggespraak’, wat wil zeggen dat zij geen verantwoording hoeven af te leggen aan de achterban.

Het adviesrecht is bijna een instemmingsrecht: goede argumentatie vanuit de directie is nodig
om een advies van de MR naast zich neer te leggen. Verder gaat Niek nog in op artikel 20 van
het Medezeggenschapsreglement voor het primair onderwijs: Openbaarheid en geheimhouding.
“De vergadering van de MR is openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de
aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen
verzet”. Zowel het bevoegd gezag, als de MR kan geheimhouding opleggen. Dit wordt zoveel
mogelijk vóór de behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld. Zie verder artikel
20 van het regelement. Het is wettelijk verplicht om het Medezeggenschapsreglement voor het
primair onderwijs op de website van een school te plaatsen. Monique zal ervoor zorgen dat dit
gebeurt.
7. Goedkeuren van de notulen van de MR-vergaderingen: hoe kunnen we dit proces versnellen?
De notulen van de MR-vergaderingen worden altijd pas in de eerstvolgende vergadering
goedgekeurd en worden daarna op de website geplaatst. Hier zit vaak enkele maanden tussen.
Om de notulen eerder op de website te kunnen plaatsen, wordt afgesproken dat ze een week na
de vergadering rondgestuurd worden. Alle MR-leden hebben daarna een week de tijd om te
reageren, waarna ze (met aanpassingen door de secretaris) goedgekeurd worden. Monique zal
de notulen dan door Marian op de website laten plaatsen, zodat alle ouders ze vrij snel na de
vergadering kunnen lezen. Mick meldt in de nieuwsbrief dat de notulen op de website zijn
geplaatst.
8. Rondvraag
- Mick deelt mee dat groep 7 met ingang van dit schooljaar de CITO entreetoets niet meer zal
maken, zoals voorgaande jaren wel het geval was. De entreetoets neemt veel tijd in beslag: vijf á
zes dagen. Dit is de belangrijkste reden waarom hij niet meer afgenomen zal worden. In plaats
van de entreetoets zullen LVS-toetsen en de Toets Studievaardigheden van CITO afgenomen
worden. Er zijn meer scholen binnen de Dr. Schaepmanstichting die dit besluit genomen
hebben.
- Er is een tweede oproep aan alle ouders gedaan om zich aan te melden voor de Werkgroep
nieuwe schooltijden. Hierop heeft één ouder geregeerd. Er zitten nu drie ouders in de
werkgroep. Binnenkort zal de werkgroep voor het eerst samenkomen.

