MR Verslag 11 april 2018, 19u30-20u30:

Aanwezig:
Marjan Broekstra (vz.), Simon Engelberts [oudergeleding]
Caroline Tijhuis, Mirjam Lansink [personeelsgeleding]
Marjan Peters [vertegenwoordiger bestuur]
Ivo Vellekoop [aspirant lid]
Afwezig: Tanja Weekenstroo, Tessa Boer, Natalee Tjernlund

1. Opening en mededelingen
Speciaal welkom aan Ivo. Ivo is bereid zitting te nemen in de MR vanuit de oudergeleding.
statuten stichting ouderfonds en vereniging – de Vz. zal dit toelichten in de Schoolcommissie
2. Verslag MR 14 maart
actiepunten: op verzoek van de directeur gaat het actiepunt m.b.t. het managementverslag van
de lijst af. Ze zegt toe haar eigen verslag t.z.t. (volgend jaar) te delen.
De directeur zal nagaan of het geld van het afscheidsfeest op de rekening van school is gestort.
3. Directie:
a. Eindtoets
er is nu twee keer onvoldoende gescoord op de eindtoets die sinds kort verplicht is, bij
de derde keer onvoldoende komt de inspectie aanwijzingen geven. Tevens is er
verplichte publicatie van het resultaat. Daarom is er tijd geïnvesteerd in ‘cito-training’
en toetshouding.
is spannend of het nu voldoende is, ligt niet aan de school/het onderwijs of de
leerlingen is de algemene gedachte, maar de (niet-)toetscultuur.
b. Leerlingenaantal en formatie: voorlopige info en proces
verwachtingen en realisatie zijn ingediend, groei lijkt uit te komen op +4 lln. waarmee
hopelijk formatie behouden blijft (we hadden al iets te veel); toekenning is op 29 juni.
c. Waarschijnlijk 30 mei stakingsdag
d. Inzet extra gelden overheid i.v.m. werkdruk: unaniem voor extra personeel, vanuit
Consent wordt gezegd: de PMR is aan zet (peroneelsgeleding).
4. GMR:
a. Beleidsplan sociale veiligheid en conceptbesluit en protocollen
i. Hoe verhouden algemene afspraken Consent zich tot beleid en praktijk
Bothoven? (zie bijv blz 3 en 5 en GLANS)
 we behouden vrijheden, we hoeven niet te GLANSen
ii. Meting sociale veiligheid in concept besluit (7) onvoldoende; welk instrument
gebruikt Bothoven? Wordt daarmee sociale veiligheid gemeten?
 meting is nu wettelijk verplicht
iii. Opmerking tav protocollen: sluiten deze aan bij praktijk? Zijn ze bekend?
 registratie incidenten bijhouden bij leerlingen. Wat precies te doen indien
het ouders betreft? Directie is normaalgesproken op de hoogte. Registratie is
hiermee afgedekt.
Opbrengsten sociale vaardigheid worden in PlanB bijgehouden (digitale klassenmap),
meten dus en plan opstellen om met uitvallers aan de slag te gaan.
b. Vakantieregeling
i. zie ook verslag GMR: zijn er opmerkingen die we mee moeten nemen?
 geen opmerkingen
c. (evaluatie PSA, Functionaris FG en functieboek planner –niet bespreken tenzij
opmerkingen)
d. Samenwerkingsovereenkomst Tech your future: geen advies gevraagd, moet wel op
basis van 11 (d. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame

samenwerking met een andere instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid
ter zake). Wat vindt de school van de overeenkomst?
https://www.consentscholen.nl/nieuws/nieuws_scholen/item/handtekening_voor_vern
ieuwend_onderwijs_in_enschede/
Is oud bericht van nov 2016 (loopt, begeleiding bij bedrijfsbezoeken)
5. Wvttk / Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag dus de tijd wordt gebruikt om Ivo zich te laten
voorstellen, waarna de andere leden van de MR ook wat over zichzelf vertellen.
6. Sluiting
Volgende vergadering:
20 juni
Actiepunten:
 15022017-01 Marjan: actualiseren MR-activiteitenplan
samenvoegen
11102017-02 Simon kijkt naar bruikbaarheid voorbeeld huishoudelijk reglement.
14032018 Marjan zoekt uit of geldigheid besluiten MR niet in het geding is als er geen gekozen MR is.
 14022018-02 Dir. bereidt een inhoudelijke behandeling bij de Schoolcommissie voor rondom School
van de toekomst. 14032018 VanPlan staat op MR agenda, inhoudelijk/ouderbetrokkenheid
onderwerpen via Schoolcommissie.
Nieuwe actiepunten:
 11042018-01 (vanuit SchoolCie) Simon zegt lidmaatschap magazine MR op na doorgeven gegevens
door Maaike.

