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

Dinsdag 29 november 2016
Kameleon, locatie Kortenburglaan
19:30 - 21.00 uur
Joke, Christel, Koen, Jasper, Margo en Esther
niemand
1 ouder

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: mededeling omtrent opzegging VOO abonnement Wereldkidz.
Uit team: drie leerkrachten zijn momenteel (deels) afwezig ivm ziekte/operatie/herstel.
Vanuit het team blijft de pleinwacht een aandachtspunt. We houden het nu aan en
kijken of het op de nieuwe locatie beter geregeld kan worden.
Uit GMR: geen informatie; er loopt een plan vanuit GMR om contact met elke MR te
hebben. Margot gaat GMR actief benaderen. Contact persoon: Vanessa van Vliet
(ouders) en Brit van Setten-Reijnst (leerkrachten)
Uit leerlingenraad: onderwerpen op de agenda zijn het buitenspeelgoed en schone
toiletten.
Intern MR voorbespreking zonder Gaby/Esther:
VOO abonnement: Joke heeft dit op eigen naam. In het verleden had Kameleon ook
een eigen abonnement. Joke gaat uitzoeken of dit er nog is, anders aanvraag voor
Kameleon abonnement gewenst. Info mag naar mr mail adres.
Vervanger Tasja? Esther doet nog 1 laatste dringende oproep volgende week.
Mogelijk dat MR met twee leerkrachten verder gaat.
Info voorziening aan ouders: nieuwe (Topklas) ouders meer info gewenst met name
over dagelijkse gang van zaken. Info voorziening (info avonden/brieven) ook
aandachtspunt bij ouderbetrokkenheid.
In aanwezigheid van Esther

• Nieuwbouw
De bouw bereikt binnenkort het ‘hoogste punt’. Alles verloopt goed op schema. Het idee
om met alle groepen de bouw te bezoeken betekent dat de bouw een groot aantal uren
moet stoppen. Dit idee is niet haalbaar; echter het nieuwe idee is om op vrijdag 16
december met alle kinderen, leerkrachten en ouders naar bouwplaats te gaan, omdat
dan het ‘hoogste punt’ bereikt is.
Het schoolplein loopt ook goed met een enthousiaste groep ouders. Op woensdag 30
november is er een ‘tegeltjes’ markt, waarbij ouders zelfgemaakte tegels kunnen kopen
voor het goede doel.

• Nieuwe leerkracht in MR
Nog geen nieuwe leerkracht; nog 1 oproep door Esther en anders met twee leerkrachten
verder.
• Instroom Topklas
Esther geeft aan dat de Kameleon als geheel nog steeds groeit, ze heeft gemiddeld twee
intake gesprekken per week. Prognose is volgend schooljaar (2017/2018) weer 12
groepen.
De Topklassen zitten alle vier nagenoeg vol. Er zijn nog 8 plekken komend schooljaar,
vooral in de middenbouw. Hierbij wordt momenteel ook gekeken naar doorstroom van
interne Kameleon leerlingen.
De Topklas in Zeist heeft wel nog plek, nieuwe ouders worden daar naar toe verwezen.
Daarnaast worden door Wereldkidz mogelijkheden bekeken bij de Mescherberg in
Maarsbergen
Ook in Veenendaal start op korte termijn in dit schooljaar een tweede Topklas.
• Begroting/jaarplannen
Esther geeft aan dat een aantal zaken stichting breed worden geregeld. Momenteel ligt
de stichting begroting bij de GMR, vervolgens komt het schoolbudget naar elke school en
MR. Dit duurt nog even. De Kameleon heeft in komende begroting een bijzondere post
voor de inrichting van de nieuwe school.
Wat betreft het Arbo jaarplan loopt er momenteel een RIE (risico inventarisatie en
evaluatie). De check voor de Kameleon zal pas in het nieuwe gebouw gedaan worden.
• Informatie voorziening aan ouders
Dit loopt goed via mail en app. Wel heerst er een gevoel dat niet alle ouders de info ook
lezen. Poster aankondigen blijven belangrijk.
Idee voor in de nieuwe school: mededelingen borden: eentje voor Kameleon nieuws en
eentje voor overig nieuws (sport/cultuur etc in Doorn en omgeving) waar ook ouders info
kunnen plaatsen.
MR vraagt naar de luisterjuffen (nu juf Rebecca dat niet meer doet). Juf Annet en Juf
Joke zijn de luisterjuffen en zij gaan binnenkort de klassen langs om zich voor te stellen.
• VOO abonnement
MR wil graag een abonnement voor Kameleon; Joke zoekt eerst huidige status uit.
5.

Intern MR zonder Gaby/Esther:
Geen interne nabespreking

6.

Rondvraag/mededeling:
Geen rondvragen

Margo sluit de vergadering af.
Notulist: Christel Breton
Volgende vergadering: Maandag 6 februari 2017
De overige data voor 2017 zijn: donderdag 6 april 2017, donderdag 18 mei 2017 en
maandag 26 juni 2017

