Openbare Basisschool Benoordenhout

SAMENVATTING NOTULEN
VERGADERING
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Samenvatting van de Notulen MR Vergadering 18 november
Aanwezig: Saskia Boschloo, John Zeegers, Monika Sie, Marielle van der Keur, Berend Plant
Afwezig: Mirjam Nelck (m.k.), Warisha Matai (m.k.)
1) Opening en vaststellen definitieve agenda
2) Notulen vorige vergadering
Notulen en eventuele stukken voor de volgende vergadering dienen tijdig voorafgaand aan
de vergadering worden ontvangen.
We moeten er naar streven duidelijkheid te hebben over een aantal zaken die jaarlijks in de
MR moeten worden besproken en deze vervolgens in de agenda cyclus opnemen
(jaarplanning).
Er komt dit jaar nog een nieuwe enquête van de Haagse Scholen. Berend gaat dit jaar nog
een oudertevredenheidsonderzoek doen. Wordt ingepland in de jaarplanning ter bespreking.
Berend is op dit moment bezig om de begroting 2015 te maken, samen met de controller
van de Haagse Scholen. Berend maakt een concept begroting, deze wordt gecheckt door de
controller en gaat vervolgens naar de directie van de Haagse Scholen voor goedkeuring.
Planning is medio december. De MR wordt geïnformeerd over de begroting.
Monika vraagt of voortaan de concept begroting kan worden besproken.
Er was grote waardering voor de nieuwe muziekdocent.
Monika informeert naar de mogelijkheid om een cursus te doen als nieuw MR-lid. Marielle
zoekt de mogelijkheden hiervoor uit.
De notulen worden vastgesteld.
3) Mededelingen directie
We hebben een basisarrangement gekregen van de Inspectie: de kwaliteit van de school is
voldoende bevonden. Men was onder de indruk van het verbeterplan. Een van de weinige
kritische punten buiten het verbeterplan betrof het ontbreken van een plan om vorm te
geven aan kennis over Burgerschap op de school. De Inspecteur voelde de verbetering.
De openingsweek was een succes, de kinderen hebben het erg naar de zin gehad.
Er wordt nu gewerkt aan de rapporten. Het rapport geeft de ouders informatie over de stof
die je aanbiedt, en over hoe de kinderen presteren. John vraagt of de grafieken worden
gecontinueerd, want deze worden zeer gewaardeerd door de ouders als houvast.
Monika informeert hoe er vanuit de ouders gereageerd is op de ouderavond waar Berend het
verbeterplan heeft gepresenteerd. Berend vertelt dat uiteindelijk de reacties positief waren,
ook van degenen die zorgen hadden geuit tijdens de vergadering.
4) Indeling nieuwe schooljaar (indien bekend)
Warisha komt terug in groep 4 voor 3 dagen. Salena blijft daar voor 2 dagen. Salena gaat ook
Mirjam vervangen als zij met zwangerschapsverlof gaat.
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5) Communicatie
a)
De ingekomen brief over het continurooster wordt besproken.
In de schoolgids en in de in het verleden gegeven communicatie hierover werd
aangegeven dat de school een continurooster heeft. Dat is onjuist gebleken en moest
worden gecorrigeerd. Na mededeling van de directie dat de kinderen in het nieuwe
schooljaar langer les zouden gaan krijgen (zodat alle noodzakelijke lesuren worden
behaald) en dat de overblijfmogelijkheden hetzelfde blijven (maar de mogelijkheid er
is dat ouders hun kinderen eventueel gedurende de lunchtijd wel kunnen ophalen)
hebben enkele ouders hierover verduidelijking gevraagd bij de directie en heeft 1
ouder hierover nog schriftelijke vragen gesteld. Deze zijn als volgt:




Er is een bezwaar dat het naar kan zijn voor bepaalde kinderen dat er andere
kinderen naar huis kunnen gaan. De ouder beroept zich op het feit dat in de
schoolgids stond dat we een continurooster hadden. Ze meent dat de MR niet had
mogen instemmen zonder de ouders hier over te raadplegen. Dit klopt niet volgens
de MR. De MR is een vertegenwoordiging van de oudergeleding en als zodanig zijn zij
uitgebreid geïnformeerd over de wijziging en heeft de MR hiermee ingestemd. We
berichten dat de argumenten van de directie om tot een nieuw rooster te komen
overtuigend waren voor de MR, het was een grote verbetering ten opzichte van de
bestaande situatie.
De ouder vraagt zich af of er in dit specifieke geval een aparte ouderraadpleging had
moeten plaatsvinden. De MR is zich hier in 1e instantie niet bewust van geweest maar
zal dit nagaan.

b)

Saskia brengt naar voren dat ouders formeel aanwezig kunnen zijn bij MRvergaderingen. Zij mogen geen actieve rol vervullen op dat moment. Het is dan wel
nodig dat de agenda van de MR-vergadering van te voren wordt gepubliceerd. We
spreken af dat voortaan de agenda van de aanstaande MR-vergadering samen met de
samenvatting van de notulen van de afgelopen vergadering bekend worden gemaakt.

c)

Klassenpost/Communicatie algemeen
Er wordt benadrukt dat het versturen van klassenpost van belang is om zo de ouders
te kunnen informeren over de stof en activiteiten die in de klassen worden
behandeld.

6) Planning MR vergaderingen en schema van aftreden/aantreden
Monika en Marielle stellen zichzelf verkiesbaar. Formeel hebben we nog een derde lid nodig.
Yildiz en Marielle maken een tekst voor de oproep tot kandidaatstelling. Begin december
gaat de oproep eruit, op 1 februari zijn de verkiezingen. Ouders hebben tot 15 december om
zich aan te melden. Motivaties worden samengevat en aan de ouders gestuurd.
7) Samenstelling MR en rolverdeling, rol GMR
De rolverdeling binnen de MR blijft zo dat Marielle voorzitter blijft tot de verkiezingen.
Monika zal tot die tijd de notulen maken.
Monika informeert naar de rol van de GMR. We zijn nu te laat voor de kandidaatstelling van
de GMR. Monika vraagt of we voortaan de kandidaatstelling in de planning zullen opnemen,
opdat we ons kandidaat kunnen stellen.
Er komt:
- er komt een schoolplan, een vijf-jarenplan, in augustus 2015
- tweede jaar verbeterplan (dit is feitelijk een jaarplan) in juni 2015
- beslissing over aanvankelijk lesmethode in maart / april 2015
- de formatie wordt besproken in juni 2015

OBS Benoordenhout

pagina 2

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

- bespreking van de score van de toetsen, en wat doen we er mee? Dit doen we in de maartvergadering.
- volgende keer: check op de activiteiten die we nog moeten inplannen (Marielle checkt de
notulen op welke dingen we in ieder geval moeten bespreken)
8) Rondvraag – er zijn geen rondvragen
9) Sluiting
De volgende vergadering is op dinsdag 13 januari 2015.
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