Notulen MR Julianaschool op 28-06-2018
Locatie: Centrum, tijdstip 20.00 uur
Aanwezig:
Afwezig:
Notulen:

Loes, Marjolein, Bart, René, Roel, Isabelle, Gea, Marieke
Jo-Nele, Nike
Gea

1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen vorige vergadering
Vastgesteld, dienen nog wel online gezet te worden.
3. Ingekomen en uitgaande post:
Reclame
Mail Maikel m.b.t. GMR inhoud vacatures. Bart wil mogelijk de GMR
combineren met de MR, maar wil daar meer info over.
4. Mededelingen
1. Algemeen
OR meldt evaluatie ouderavond 12/4. Er zijn punten ter verbetering. Het was
niet erg duidelijk wie er van de leerkrachten aanspreekpunt was, wie er
verantwoordelijk was voor de organisatie. Dit moeten we volgende keer beter
afstemmen.
Marieke heeft idee voor volgende ouderavond: Curling ouders / leerkrachten.
2.

Directie niet aanwezig

3. Team
Ouderbijdrage nog aanpassen in overleg met OR. Dit in verband met
verandering excursiegelden.
Het is nog niet helemaal duidelijk hoe we de verschillende potjes van de
ouderbijdrage gaan bijhouden. Team maakt hier een draaiboek voor.
Marjolein en Marieke overleggen met Koen(OR). Er moet ook duidelijke uitleg
bij de factuur van de ouderbijdrage voor de ouders komen.
.
5. Klassen / formatie 18/19
Communicatie over de nieuwe klassen en het eventueel splitsen dient anders / beter
gecommuniceerd te worden.
Nu is de communicatie naar ouders niet voor iedereen prettig verlopen in bepaalde
klassen.
Team maakt afgewogen beslissingen en denkt daarbij aan wat het beste is voor de
kinderen. Ook moet het voor leerkrachten goed te doen zijn. Dat kunnen leerkrachten
ook goed.
Wellicht bij dit soort gevallen de MR als klankbord (ouders) gebruiken.

Ouders hebben nu soms het idee dat er veel achter gesloten deuren plaatsvindt. De
communicatie kan transparanter. We gaan hier rekening mee houden en team neemt
zich voor de MR vaker als klankbord te gebruiken.
Formatie is een veelbesproken onderwerp binnen het team en het blijft lastig om dit
100% juist te doen voor iedereen. Wel ouders betrekken maar hoe?
Mail over de verdeling van de formatie over de klassen en de klassenindeling
veroorzaakte bij veel ouders verwarring in de huidige groep 4. Daardoor is besloten
deze groep te laten zoals hij nu is.
Ouders willen graag bepalen hoe de klas eruit moet zien maar dit is de professie van
de leerkrachten. Zij kijken echt goed naar kinderen.
Conclusie:
Goede manier van communiceren blijft lastig. Als je het voor de een goed doet, vindt
iemand anders dat weer van niet. Het is heel lastig om het voor iedereen goed te
doen. We houden het in de gaten en gebruiken de MR vaker als klankbord.
Soms ook lastig omdat het team/directie direct moet kunnen anticiperen op vragen
van ouders.
6. Nieuwe privacywet
Roel heeft met team over de privacywet gesproken. Er moet het een en ander
gebeuren, maar we laten ons niet gek maken.
Begin schooljaar 2018/2019 alle ouders laten tekenen en vanaf dan elk jaar.
Surplus navragen AVG bespreken/ deskundige vragen hoe de AVG goed toe te
passen. Wat zijn uitzonderingsregels voor school.
7. Rondvraag
Notulen vaststellen via de email.
Sluiting
21:20 uur
Actiepunten:
Notulen vaststellen binnen 2 weken (iedereen)
Draaiboek excursiegelden (Marieke / Marjolein)
Teamgeleding MR compleet maken (team)
Reglement MR
Datum volgende MR/OR vergaderingen:
Dinsdag 4 september 2018
Maandag 15 oktober 2018
Dinsdag 27 november 2018
Maandag 14 januari 2019
Dinsdag 5 maart 2019
Woensdag 8 mei 2019
Donderdag 20 juni2019

Notulen: Marjolein
Notulen:
Notulen:
Notulen:
Notulen:
Notulen:
Notulen:

