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

Maandag 6 februari 2017
Kameleon, locatie Kortenburglaan
19:30 - 21.00 uur
Joke, Christel, Koen, Jasper, Margo, Rachel, Marlies en Esther en Gaby
niemand
geen

1.

Opening
Margo opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder de twee
leerkrachten Rachel en Marlies die samen de MR komen versterken.

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: Er waren wat vragen omtrent de ‘denktank Topklasouders’. Koen legt uit
dat deze sinds vorig schooljaar bestaat, inmiddels een paar keer is samengekomen
en uit elke Topklas laag een ouder bevat. Er wordt bijvoorbeeld gebrainstormd over
onderwijs en executieve functies. MR merkt op dat wellicht ook goed is om een ouder
uit groep 1-2-3 erbij te hebben.
Per e-mail: geen onderwerpen in MR mailbox Wel informatie vanuit VOO en AOB
(algemene onderwijs bond). Joke zet ook fysieke (papieren) post door naar MR.
Uit team: afgelopen week veel uitval door de griep, zowel leerlingen als leerkrachten.
MR brainstormt wanneer het niet meer haalbaar is om klassen te splitsen, wanneer
komt het punt om een klas naar huis te sturen.
Uit GMR: geen informatie; er loopt een plan vanuit GMR om contact met elke MR te
hebben. Margo gaat GMR actief benaderen. Contact persoon: Vanessa van Vliet
(ouders) en Brit van Setten-Reijnst (leerkrachten)
Uit leerlingenraad: niet verder besproken
Intern MR voorbespreking zonder Gaby/Esther:
VOO abonnement: Joke gaat abonnement regelen voor Kameleon.
De stukken die Esther had gemaild zijn reeds door MR voorbereid en de punten
worden verder met Esther en Gaby besproken
De vergaderdata en tijdstip worden gewijzigd naar altijd starten om 19.00 en Gaby en
Esther erbij vanaf 19.30. De data worden: dinsdag 4 april, maandag 15 mei en
maandag 26 juni 2017.

In aanwezigheid van Esther en Gaby
• School Ondersteunings Profiel (SOP)
Het SOP voor de Kameleon is besproken. De detail vragen die MR hierbij had worden
door Esther meegenomen/aangepast. MR adviseert positief en Esther gaat het SOP
afronden.

• School ondersteuningsplan
Dit plan behoort bij ‘cluster Heuvelrug’. Ook hier worden een aantal detail vragen
besproken, toegelicht en aangepast.
• Begroting Wereldkidz
Bij de begroting op Wereldkidz nivo zijn verder geen vragen. Punten van verschil worden
bij schoolbudget genoemd en toegelicht.
• Schoolbuget Kameleon
Het schoolbudget is duidelijk. Er zijn een aantal punten met detail vragen, deze worden
uitgelegd.
• Nieuwbouw
De nieuwbouw heeft momenteel een twee weken vertraging, maar deze wordt naar
verwachting gewoon weer ingehaald. De oplever datum is nog steeds 31 mei. Echter dit
ligt nog niet vast en het is nog te vroeg om echt te plannen.
Schoolplein acties zijn druk bezig. Idee is om in oktober het schoolplein groots te openen.
Vraag uit MR is wel of het schoolplein wel betegeld is, wanneer we in juni overgaan. Dit
zou zo zijn.
Een ander open punt is de overige ruimte naast de school, de eventuele kiss &
ride/parkeer ruimte. Hiervoor zijn bij de Gemeente geen duidelijke plannen meegenomen.
Gaby zit wo 8 feb bij de gemeente om hier over te praten.
Inrichting nieuwbouw en processen rondom het lesgeven:
- Werken met drie bouwen (onder, midden en bovenbouw)
- Groepsdoorbrekend werken (IPC, etc)
- Kind centraal
- Toekomst (21st century skills)
Vanuit deze gedachten komt er in nieuwe school ook een nieuwe en andere inrichting.
Geen ‘standaard klaslokalen met een tafeltje voor elk kind, maar verschillende soorten
werkplekken (hoog, laag, zitbank).
Leerkrachten hebben hierover op 24 feb een studiedag met Ellen.
Er komt een ouderavond (o.v.b. datum is do 30 maart) waarin ook de nieuwe inrichting
van de school besproken wordt en tevens iemand van de Gemeente uitleg komt geven
over de inrichting van de ruimte om de school, het parkeren etc.
• Schoolgids 2017-2018
Esther geeft aan dat er dit jaar geen nieuw format vanuit de Stichting komt. Gezien de
drukke agenda (o.a. de verhuizing/nieuwbouw), gaat men ook niet zelf nu de schoolgids
aanpassen. Wel is er een planning om de schoolgids per hoofdstuk langs het team te
laten gaan voor opmerkingen.

5.

Intern MR zonder Gaby/Esther:
MR statuten/reglement moet worden geactualiseerd. Wellicht kan dit via de Stichting.
Jasper geeft aan dat hij dit voorjaar 3 jaar in MR zit en zijn plek beschikbaar stelt.
Aangezien Rachel nu zelf in MR zit, kan zij niet meer de verkiezingscommissie zijn.
Leerkrachten gaan een nieuwe leerkracht vragen om de verkiezingen op te starten.
Idee van MR om verkiezingen digitaal (stemmen via een digitaal formulier o.i.d.) te
organiseren.

Website MR moet aangepast met Marlies en Rachel erbij. Ook is er nog steeds een
nieuwe foto nodig.
Googlen naar Kameleon website geeft een route naar de app en niet meteen naar de
website. Dit vindt MR niet handig; een technische aanpassing is gewenst.

6.

Rondvraag/mededeling:
Geen rondvragen

Margo sluit de vergadering af.
Notulist: Christel Breton
Volgende vergadering: Dinsdag 4 april 2017 om 19.00
De overige data voor 2017 zijn: maandag 15 mei 2017 en maandag 26 juni 2017, beiden ook
om 19.00 uur

