Notulen MR Bs Roncalli 03-02-2016
Aanwezig: Nanneke, Caroline , Jeanet, Marco en Françoise
Volgende Mr vergaderingen: donderdag 10 maart, woensdag 11 mei, donderdag 30 juni
Notulist: Françoise

1.Opening/ Vaststellen agenda
Vaststellen van de punten die besproken moeten worden in deel 1 (directie aanwezig) van
de vergadering. Afspraak gemaakt dat de directie voortaan een half uur aanwezig is.
5.12 Protocollen waarom gevraagd was zijn er. Even snel bekijken. Wat doen we ermee ?

2. Goedkeuren notulen vorige vergadering
Notulen van 28-09-2015 goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken: 4. Mededelingen vanuit: team, directie, OV, MR, GMR
-Team: Thema “dieren” van “Alles in 1” afgesloten en nieuw thema wordt voorbereid.
Aansluiten andere groepen niet makkelijk ivm thema’s die door elkaar lopen. Herfst en Sint
in onderbouw.
“Woordenschat” blijft een belangrijk vak /hot item op de agenda en roosters van alle
groepen. Met woordenschat zijn de leerkrachten en kinderen de hele dag bezig en is niet
alleen aan bod met “taal”. Het blijft een uitdaging/zoeken om op een creatieve, nieuwe of
andere manier hier mee bezig te zijn.
-GMR: Kans en Kleur heeft gezond financieel beleid. Er is geld over. Hierover wordt
gebrainstormd waar het aan besteed kan worden. Eenmalige uitgave (Geen dingen die
onderhoud nodig hebben!)
-Directie: Mededelingen van directie met evt. bijlagen kunnen ook via mail vast
rondgestuurd worden. Dit zorgt voor stukje tijdswinst op de vergadering.

5. Inhoudelijke bespreekpunten (op de agenda van vorige vergadering)
5.1 Voortgang Arbo: geen nieuws
5.2 Opbrengstenkatern K&K door Nanneke, zie boven bij GMR
5.3 Criteria gedwongen mobiliteit: niet aan de orde.
5.4 Speerpunten van Onderwijskundig jaarplan: Begrijpend lezen, Rekenen en
Leerkrachtengedrag > doelmatig- en planmatig werken.
Jaarplan 2015-2016 wordt doorgestuurd naar MR, ieder lezen en volg. verg. instemmen.
5.5 Begroting: Voor kalenderjaar 2016 meer zorg en meer ict > tablets. Begroting wordt
gemaild, inzien en vragen stellen. Voor MR 927 euro beschikbaar.
5.6 Nieuw CAO is ingegaan, gekozen voor overlegmodel. Wb taakverlichting: Leerkrachten
moeten zelf grenzen aangeven of overuren “declareren”.
5.7 Tevredenheidsonderzoek: Dit jaar niet aan de orde.
5.8 5-gelijke dagen model: Arbeidstijdenwet gaat boven CAO. Deze wet zegt maximaal 5,5
uur werken zonder pauze. Dat zou zijn van 8.30-14 uur. Daarna verplichte pauze van
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half uur. Caroline neemt contact op met andere
kleine scholen hoe zij dit doen.

5.8 18 febr: Studiedag team wordt hierover gesproken.
10 mrt: Voorbespreken van ouderavond op de MR vergadering.
Kinderen Roncalli zouden evt. kunnen aansluiten bij de BSO van de Boskriek.
Taxibus zou de kinderen ophalen bij Roncalli, ouders halen de kinderen bij de Boskriek
op. Mogelijkheid onderzoeken voor BSO op school: daarvoor zijn 25 contracten nodig.
Veel, maar kunnen ouders natuurlijk altijd polsen hierover.
Verenigingen kunnen ook gevraagd worden mee te denken over middaginvulling.
Doorschuiven volgende MR verg ivm tijd:
-5.9 Jaarplanning MR15-16
-5.10 Communicatie ouders
-5.11 Huishoudelijk reglement : Françoise heeft m gelezen en vindt dat deze aangepast moet
5.12 Protocollen: Gedragscode mrt 2012 > Op papier
(Hoog)begaafde lln mei 2012, Leesproblemen en dyslexie okt 2012 > Beide digitaal maar
slecht leesbaar.
Huiswerk op Roncalli tijd ? Pestprotocol sept 2013, Calamiteitenplan okt 2015 > Digitaal
Protocollen bekijken op “houdbaarheidsdatum”.

6. Rondvraag
-Tijdstip instuif en tijdstip ouderavonden/rapportbespreking zijn geen MR onderwerpen,
maar persoonlijk. Deze graag persoonlijk neerleggen bij directie. Mochten meerdere ouders
problemen hebben hiermee, dan kunnen zij zich ook melden bij directie, zodat er bekeken
kan worden of er een tijd gevonden kan worden die iedereen schikt.
-Verslag verantwoording Zorgbeleid schooljaar 15-16 op actiepuntenlijst plaatsen.
-Françoise vraagt zich af of we als kleine MR niet op moeten passen voor te grote agenda’s
en/of teveel onderwerpen waar we ons mee bezig houden. Nu focus op 5-gelijke dagen
model. Marco is het daar niet mee eens.

Basisschool Roncalli
Boomsestraat 4
6613 AH Balgoij
024 6453382

