Notulen
Medezeggenschapsraad
PCBS Willem van Oranje
maandag 8 juli 2019
aanwezig:

oudergeleding
personeelsgeleding
directie

Ehscha Ahmed
Gülcan Şahin
Mieke Groen (voorzitter/secretaris; notulist)
Sandra de Vette

1 Opening
2 MR-zaken
▪ Notulen 20 mei 2019
Notulen d.d. 20 mei 2019 worden goedgekeurd en vastgesteld.
▪ Werving MR-leden
- 2e personeelslid (PMR): punt blijft op agenda voor volgend schooljaar.
- 3e ouder (OMR): i.v.m. aflopen termijn Ehscha oproep in Oranjenieuws
voor gegadigden (Ehscha zal zich herkiesbaar stellen) [actie: Mieke].
▪ MR-documenten
- Medezeggenschapsreglement en Huishoudelijk Reglement MR worden
ondertekend door Sandra (directie) en Mieke (voorzitter/secretaris MR);
zullen bij opmaken webpagina MR op schoolwebsite worden geplaatst
[actie: Mieke].
- Tekstvoorstellen voor schoolgids over MR en ouderhulp worden goedgekeurd; in schoolgids 2019/2020 laten opnemen [actie: Mieke > Sandra].
- Tekstvoorstel voor webpagina MR op schoolwebsite wordt goedgekeurd;
webpagina kan worden opgemaakt [actie: Mieke via Marlies].
- Tekstvoorstel voor Oranjenieuws over ouderhulp (met ouderhulpformulier
als bijlage) wordt goedgekeurd; in eerste uitgave Oranjenieuws nieuwe
schooljaar laten plaatsen [actie: Mieke > Marlies].

3 Directiezaken
▪ Personeelszaken
- Formatie 2019/2020 is rond en gepresenteerd (Oranjenieuws 3 juli 2019):
- groep 1/2: Ilmy Westhoff en Ellen Wensink
- groep 3/4: Kalifa Arrindell en Danielle Koster
- groep 5:
Rinia Tjon-A-Lin (via Dit is wijs)
- groep 6:
Ruth Huizinga
- groep 7/8: Mieke Groen en Peter Jan van Veen
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▪

Beleidszaken
- Dagprogrammering: lestijden inmiddels aangepast (eindtijd van 16.00 naar
15.30 uur), TSO met spelaanbod, overige vier uur na schooltijd invullen via
zwemlessen en ander sportief/expressief aanbod (Humanitas als wijkvereniging), o.b.v. vrijwillige inschrijving en zelf halen/brengen. Nog geen concrete
invulling, eerst bijeenkomst voor ouders (begin schooljaar)... wordt vervolgd.
- Verzuimprotocol: i.v.m. (te) veel te laat komen en bezoek leerplichtambtenaar verzuimbeleid aangescherpt met brieventraject; na evaluatie/definitieve vormgeving verzuimprotocol ter kennisgeving naar OMR [actie: Mieke].

4 Schoolzaken
▪ Werkdrukakkoord
Voor nieuwe schooljaar wordt werkdrukplan nader uitgewerkt (o.a. met voorstel voor methodegebonden leerlingadministratie in Esis m.b.v. invoerlijsten)...
wordt vervolgd.

5 Rondvraag
▪ Gülcan namens achterban (ouders): zorg veiligheid in de buurt van school
i.v.m. woonruimte voor ex-gedetineerden; Sandra: wijkagent uitnodigen voor
veiligheid (ook m.b.t. verkeersveiligheid – punt vorige vergadering) [actie:
Sandra > Joke: inplannen jaaragenda].
▪ Gülcan namens achterban (ouders): voorstel tot dragen van eenzelfde kleur
(bijv. oranje) T-shirt bij schooluitjes (o.a. schoolreis); wellicht sponsoring mogelijk
[actie: Gülcan].

6 Sluiting
Volgende vergadering: 16 september 2019
MR/MG-080719

Actiepunten
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

overzicht bespreekpunten > Mieke i.s.m. Sandra
informatievoorziening stroomlijnen > Mieke i.o/s.m. Marlies
jaarverslag opmaken > Mieke
MR-pagina opmaken (plaatsen MR-documenten e.d.) > Mieke i.o/s.m. Marlies
tekstvoorstellen schoolgids MR en ouderhulp > Mieke > Sandra
ouderhulpformulier lanceren > Mieke i.o.m. Marlies (Oranjenieuws)
wijkagent uitnodigen i.v.m. veiligheid > Sandra/Joke
oproep kandidaten OMR (evt. verkiezingen) > Mieke
definitief verzuimprotocol naar OMR > Mieke
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Besluitenlijst 2018/2019
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2e lid personeelsgeleding vanaf schooljaar 2018/2019, uitgesteld
ondertekening voor akkoord Schoolgids 2018/2019 (PG: MG)
ondertekening voor akkoord Schoolfonds 2018/2019 (PG/OG: MG + EA)
ouderhulpformulier (te gebruiken vanaf schooljaar 2019/2020)
Medezeggenschapsreglement (08/07/19, MR: MG + dir.)
Huishoudelijk Reglement MR (08/07/19, MR: MG + dir.)
informatievoorziening (personeel/ouders) – notulen 20/05/19, punt 2.3
opzet MR-pagina op schoolwebsite (vanaf schooljaar 2019/2020)
tekstvoorstellen schoolgids: rubriek MR en ouderhulp
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