Notulen MR vergadering
Datum: 11-06-2018
Tijd:

19.30 Aanvang
21.30 Sluiting

Aanwezig
Oudergeleding: Ralph, Monique
Personeelsgeleding: Marije, Annemieke,(MR Antonius)Irma (MR Zeearend)
Directie: Danielle
1.

Welkom
Ralph heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
Vaststellen agenda
Agenda is vastgesteld.

2.

Notulen van 3 april 2018
Is, met de aanvulling van Thea, vastgesteld.

3.

Actiepunten n.a.v. 3 april 2018
Boek ‘Handboek MR’ is binnen, is in beheer bij Ralph. Na de vakantie krijgen deze
boeken een permanente plek. Danielle attendeert ons op het Fedra MR
handboek.
Acties n.a.v. 11 juni
- Irma: mailen schoolgids 2017/2018 aan MR leden
- Irma: mailen document werkdruk
- Irma en Marian kijken samen naar plan ‘Werkdrukvermindering’ geven
een terugkoppeling aan Danielle zodat er op 2 juli 2018 instemming kan
plaats vinden op dit plan.
- Danielle: mailen jaarplanner/ vrije dagen aan MR leden
- Allen: Op de twee bovenstaande stukken (Schoolgids/Jaarplanner) per
mail reageren voor di 26 juni 2017
- Ralph: stukje schrijven m.b.t. Jaarverslag MR
- Irma: concept jaaragenda MR 2018/2019 afstemmen met locatie IJmuiden
(Marije/Annemieke)
- Danielle: team informeren m.b.t. bijdrage leerlingen a/d nieuwsbrief (zie
punt 4. Schoolkrant)

4.

Ingekomen stukken:
Brief vanuit OPR. Het punt OPR/ passend onderwijs komt op iedere MR
vergadering te staan.
3 links via Ralph m.b.t. Cruyff foundation/ schoolplein 14 en een schoolkrant,

Advies

Inst.

Ralph licht dit toe.
We stemmen hierover af:
- Cruijff foundation iets is voor de langere termijn (onderdelen zijn ook
opgenomen in nieuwe methode sociaal-emotionele ontwikkeling)
- Schoolkrant gaan we via de nieuwsbrief een vorm geven en mee starten in
schooljaar 2018/2019.
5.

Mededelingen
Logopedie stand van zaken: DGO 24 april 2018 is komen te vervallen. Er is een
gesprek geweest tussen bestuur en logopedisten. Het bestuur heeft besloten om
op korte termijn geen beslissing te nemen over de functie logopedie.
Formatie 2018-2019: (instemming op samenstelling formatie)
Is nog niet bekend. PMR heeft instemmingsrecht op de samenstelling van de
formatie. De volgende MR vergadering is 2 juli 2018. De directie informeert de
PMR per mail en PMR geeft een schriftelijke reactie.
Schoolgids 2018-2019: (instemming)
Is nog niet klaar. We stemmen af dat we schoolgids 2017/2018 kritisch bekijken
en vragen en/of opmerkingen naar Danielle mailen voor dinsdag 26 juni 2018.

.

MR zaken
Informatief gedeelte door Danielle
(Zowel MR Antonius als MR Zeearend)
Inzage in uitgaven
Ouderbijdrage/ schoolreisgeld ( indien voorhanden anders op 2 juli 2018)
Verschoven naar 2 juli 2018
Huisvesting
Korte update. Er ligt een aanvraag voor 5 noodlokalen. (o.a. voor uitbreiding
Hartekamp, een extra groep 7/8 vanuit Castricum van Antonius, een extra
middenbouwgroep OZK) Het plan is dat deze noodlokalen op het voetbalveld, in
het verlengde van de kleutergroepen, worden geplaatst. Er komt een
inspraakperiode van omwonenden. Deze is korter dan normaal, omdat het
tijdelijk is.
Aanschaf methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
Korte update. We gaan werken met de methode Leefstijl. Het team krijgt op
donderdag 30 augustus een studiedag en in schooljaar 2018/2019 gaan we deze
methode implementeren. Het is dezelfde methode als IKC IJmuiden.
Projectplan IKC IJmond
Stand van zaken. (Team is op woe 6 juni ook hierover geïnformeerd)
Nicole blijft werkzaam als projectleider IKC IJmond.
Danielle geeft enkele voorbeelden waarin de groei in samenwerking binnen het
ICK zichtbaar is.
Besteding middelen werkdruk vermindering

Verlagen van de werkdruk met extra middelen . Intern wordt instemming
gevraagd en komt terug op 2 juli in de vergadering. Dit is instemming PMR.
Jaarplanner (Adviesrecht)
Danielle mailt de data zodat de MR leden hier naar kunnen kijken en evt. op
kunnen reageren ( voor di 26 juni 2018)
Waterbeleid:

IKC IJmond locatie De Zeearend vindt het belangrijk aan te sluiten bij ‘De
Gezonde School’, een samenwerking van twintig landelijke
gezondheidsorganisaties. Ingaande het nieuwe schooljaar 2018/2019
drinken wij water en blijft de regel over ‘gezonde 10- en 12 uurtjes’
gehandhaafd. MR locatie De Zeearend stemt hiermee ermee in. Zo ook Antonius
locatie Beverwijk.
Nieuws OPR

7.

GMR zaken
We hebben de notulen van de GMR niet ontvangen.
De GMR van 29 mei 2018 (met o.a. brainstormen over een thema-avond
GMR/MR) is niet door gegaan.

8.

Rondvraag (mededeling)

Positief om de MR met de Antionius te combineren!

Marije gaat naar bijeenkomst leerKRACHT

Vraag aan Danielle om de financiën te volgen indien een leerling
overstapt van het regulier onderwijs naar het speciaal (basis)onderwijs.
Bij het onderdeel ‘ouders/documenten’ MR op de website staan
verschillende onderdelen door elkaar. Graag binnen de map ‘ouders/MR’
de agenda’s en notulen presenteren. Irma neemt dit op met Jos.

Laatste nieuwsbrief: namens MR een stuk aan de ouders. Omdat
er een jaarverslag wordt gemaakt, wordt dit gecombineerd. Concept jaar
verslag ter instemming 2 juli 2018. Concept wordt gemaakt door Ralph.

Gaan we nog als Mr met elkaar een hapje eten?
Voorstel ma 2 juli voorafgaand aan de MR

2017/ 2018

MR vergadering 2017- 2018: onderwerpen

3e kwartaal 2017
4e kwartaal 2017

November
*actiepunten vorige vergadering
*Vaststelling MR jaarverslag 2016-2017
*Schoolreis (verandering)
*Training MR ( bevindingen)
*Verandering school ondersteuningsprofiel;
(toelichting, komt terug)
*Verandering schoolplan ( toelichting)
*Uitslagen OTO ( ouder tevredenheidsonderzoek)
*Begroting MR gelden

1e kwartaal 2018

Januari extra vergadering
Doel: vormen van een mening m.b.t. instemming op
de wijziging in het schoolplan
Januari
School ondersteuningsprofiel ( advies)
schoolplan (instemming)
Functiebouwwerk (instemming personeel)
6 februari
Incident registratie (informatief)
Communicatieplan ( informatief)
Projectplan IKC (informatief)
Huisvesting (informatief)

26 Maart wordt 3 april
Schoolplan 2016-2020
(uitgesteld)
Concept Formatie 2018-2019 (uitgesteld)
Huisvesting, voortgang
Stand van zaken aanpak/ methode
(sociaal/emotioneel)
Projectplan, voortgang
2e kwartaal 2018

28 mei 2018
Inzage in uitgaven ouderbijdrage/ schoolreisgeld
Zorgplan SWV (in schooljaar 2018/2019?)
Concept Formatie 2018-2019
Huisvesting, voortgang
2 juli 2018
Schoolgids 2018-2019
Jaarplanner 2018-2019

Inzicht uitgaven schoolreisgeld/ ouderbijdrage
MR 2018-2019 organisatie/ inhoudelijk
Evaluatie nieuwe aanpak schoolreis?
Scholingsbehoefte MR inventariseren?

