Notulen
van de vergadering van de Medezeggenschapsraad
van Wereldkidz Kameleon
Datum:
Locatie:
Tijdstip:
Aanwezig:
Afgemeld:
Gasten:

Donderdag 13 oktober 2016
Kameleon, locatie Kortenburglaan
19:30 - 21.00 uur
Joke, Christel, Koen, Jasper en Margo. Esther
niemand
Geen

1.

Opening
Margo opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Notulen vorige vergadering
Geen aanvullingen, de notulen van vorige keer waren al door MR goedgekeurd en
kunnen door naar website.

3.
•
•
•
•
•

•
4.
•
•

•
•

5.

Ingekomen stukken
Mondeling: geen vragen
Per e-mail: geen vragen
Uit team: zowel Joke als Koen zijn benaderd met vragen omtrent de pauze/pleinwacht
constructie.
Koen vraagt naar de ontwikkeling richting wetenschap en techniek onderwijs in 2020
Uit GMR: geen informatie
Uit leerlingenraad: Koen noemt enkele onderwerpen waar de leerlingenraad mee
bezig gaat: o.a. hygiëne toiletten (verstopte toiletten), schoolplein, buiten-speelagenda (welke groep heeft welke spullen). Daarnaast is vanuit Wereldkidz gevraagd
aan de bovenbouw kinderen uit leerlingenraad wat zij van de zwarte pieten discussie
vinden.
Post: Tijdschrift InfoMR wordt doorgegeven door Joke om te circuleren binnen MR.
Intern MR voorbespreking zonder Gaby/Esther:
Pauzes pleinwacht. Volgens Joke en Koen is het die middag met Esther besproken
en moet het team zich tot Wereldkidz P&O wenden.
Notulen van juni en september staan nog niet op de website en ook de overige MR
info is verouderd. De update is nog niet toegevoegd. Dit wordt een vraag aan Esther
(inmiddels is de pagina van de MR op de website volledig bijgewerkt)..
Binnen MR wordt gesignaleerd dat de Topklassen momenteel al nagenoeg vol zijn.
Iets om een keer verder te bespreken.
Kanjertraining ouderavond wordt kort nabesproken.

In aanwezigheid van Esther
• Nieuwbouw
De bouw loopt goed op schema. De school is uitgenodigd om met alle klassen naar de
bouw te gaan kijken. Dit gaat binnenkort vorm krijgen. Het team gaat op komende
studiedag (24 okt) de inrichting bespreken samen met Ellen Kuster.

• Schoolapp en privacy
Schoolapp: Er is een code nodig om bij persoonlijkere informatie te komen. Ook wordt
zorgvuldig gekeken welke foto’s wel of niet geplaatst kunnen worden.
Privacy bijlage (schoolgids): de update van deze bijlage heeft op dit moment niet de
eerste prioriteit. Mede omdat via het ‘veiligheidsdashboard’ waar Wereldkidz mee werkt,
alle onderwerpen omtrent veiligheid, inclusief privacy, de komende tijd aan de orde
komen. Esther weet niet wanneer privacy aan de beurt is.
• Uitval bij ziekte / achtervang
Er is niet 100% zekerheid voor een invaller en de situatie kan ontstaan dat de leerlingen
opgedeeld worden. Dit is problematisch bij de van zichzelf al grote groepen. Esther is
hiervan op de hoogte en probeert deze situaties zoveel mogelijk te voorkomen.
• Nieuwe leerkracht in MR
Esther benadert een van de teamleden om plaats te nemen in de MR.
• MR informatie op website
MR geeft aan dat de notulen van de laatste 2 vergaderingen (juni vorig schooljaar en
september dit schooljaar) er nog niet op staan en ook de overige informatie inclusief
vergaderdata bijgewerkt moeten. Esther geeft aan dat de hele website momenteel wordt
veranderd en dat zij en Sylvia maandag na de herfstvakantie dit oppakken en afronden.
De school-app is wel bijgewerkt. Alleen de link naar de notulen werkt nog niet. Esther en
Koen gaan naar de link kijken.
• Wetenschap en techniek onderwijs
Dit wordt nog verder besproken. In de Topklas wordt er al wat aangedaan, wat wellicht
goed te gebruiken is voor verdere onderwijs programma.
• Nieuw agenda punt
Esther geeft aan dat in de volgende MR vergadering Gaby en zij graag een agenda punt
willen bespreken, te weten het volstromen van de Topklassen.
5.

Intern MR zonder Gaby/Esther:
MR vraagt zich af hoe het met de drie speerpunten gaat. Joke en Koen geven aan
dat dit gewoon doorgaat. De leerkrachten zijn allen over een speerpunt verdeeld. MR
geeft aan dat het wellicht goed is als Esther in een volgende nieuwsbrief kort de
ouders informeert over de speerpunten.
MR heeft een opmerking bij de indeling van de volgorde op de klassenlijsten.
Het programma op woensdag 26 oktober is al aardig vol met ALV en workshops; MR
gaat daar verder niets doen. MR gaat wel een stukje in volgende nieuwsbrief zetten
en dat met regelmaat blijven doen (iig na elke vergadering).

6.

Rondvraag/mededeling:
Geen rondvragen

Margo sluit de vergadering af.
Notulist: Christel Breton
Volgende vergadering: dinsdag 29 november 2016

