Notulen MR RKBS De Rietvest

Notulen Medezeggenschapsraad RKBS De Rietvest

Datum vergadering
Locatie
Aanvang
Aanwezig
Afwezig

24 januari 2019
De Rietvest
19:15 uur
RS, KvE, MD, CvL, MvB, MS, LdL
/

1.Opening, vaststellen notulist
RS opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom. CvL notuleert.
Extra bericht van de controller van stichting De Waarden.
Ze gaan een avond organiseren waar de MR leden langs kunnen komen voor technische vragen inzake de begroting
maar later ook voor andere producten uit de planning en control cyclus. Een datum wordt op korte termijn
ingepland.
2. Vaststellen agenda
RS heeft een agenda opgesteld, deels op basis van een voorbespreking met MvB. De toegestuurde agenda is op
enkele onderdelen nog aangepast en wordt als zodanig behandeld.
3. Notulen vergadering 11 juni 2018
Akkoord. Wijzigingen worden door RS gedaan en daarna wordt het door CvL op de website geplaatst.
4. Begroting
Leerlingen aantal is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Dit betekent dat we dezelfde formatie kunnen aanhouden. Dit is
belangrijk zodat we volgend jaar dezelfde koers kunnen voortzetten. Op de begroting is ook terug te zien dat
meubilair vervangen gaat worden in de groepen 1-2-3. Daarnaast is het schoolplein ook begroot. Dit is voor zowel
schaduwplekken en een speeltoestel. De begroting is door de MR goedgekeurd.
5. Marap
Half februari is de volgende Marap. Zodra MvB de nieuwe versie heeft wordt deze gedeeld met de MR.

Afgesproken wordt het taakbeleid als agendapunt op te nemen op de MR-agenda’s tot in ieder geval juni 2019.
6. Resultaten audit Onderwijsinspectie
De inspectie is niet op de Rietvest geweest. Wel op het bestuurskantoor. Alle scholen zijn als voldoende/ ruim
voldoende bevonden.
7. Vakantierooster en urenverantwoording
De MR heeft het vakantierooster en de urenverantwoording voor schooljaar 2019-2020 bekeken en stemt in met
zowel het vakantierooster en de urenverantwoording. MvB besteedt in de komende nieuwsflits aandacht aan dit
onderwerp zodat ouders weten hoe dit berekend wordt. Hier worden vaak vragen over gesteld.
8. Acties Sociale veiligheidsmonitor
Dit betreft een verplichting vanuit de onderwijsinspectie die eens in de twee jaar moet worden uitgevoerd. Inmiddels
zijn de conclusies en resultaten besproken in het MT van de Rietvest. De komende studiedag wordt dit onderdeel nog
besproken met het team.
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9. Beleid ten aanzien van hoofddoeken
Sinds korte tijd zijn er twee meisjes op school die een hoofddoek dragen. M.v.b. is met de desbetreffende kinderen
en ouders in gesprek gegaan. Op de Rietvest is er ruimte voor iedere geloofsovertuiging maar we zijn wel een
katholieke school en leerlingen/ouders moeten zich daaraan conformeren. Ook is het belangrijk dat het de veiligheid,
hygiëne en communicatie niet in de weg staat.
10. Typecursus en eigen bijdrage
We willen een bijdrage gaan vragen voor de typecursus die kinderen in groep 6 volgen. Dit om te motiveren dat
kinderen/ouders de typecursus serieus nemen en het belang hiervan zien. In de klas wordt elke week een half uur
geoefend maar thuis is oefenen ook erg belangrijk. De bijdrage van 15 euro is akkoord bevonden.
11. Overige opmerkingen directie / rondvraag directie
Worden de toetsen structureel zichtbaar in Parnassys? Ja.
12. Post – ingekomen stukken
Er is geen mail binnen gekomen. MD en CvL controleren regelmatig de mailbox op ingekomen post.
13. Geactualiseerd jaarplan MR
Deze volgt in Dropbox en wordt meegenomen naar de volgende vergadering.
14. Kascontrole en relatie met OR
Het Penningmeesterschap van de OR wordt nu gedaan door AvdK en MvG Kascontrole heeft plaatsgevonden door
KvE en RS.
15. Afstemming met MR’en Bastion en Molenvliet
Dit komt terug op de volgende agenda.
16. Enquête schooltijden
Dit komt terug op de volgende agenda. Enquête wordt z.s.m. uitgezet. MD maakt een eerste opzet.
17. Overblijf
Dit is een aandachtspunt die naar voren komt uit de sociale veiligheidsmonitor. Ook in het MT is dit besproken. MR
wil graag op de hoogte blijven de vervolgstappen/acties.
18. Voedingsbeleid
Met het nieuwe beleid wordt ingestemd. Deze is ook al gedeeld met ouders in Parro.
19. Taakbeleid-stand van zaken
Het nieuwe taakbeleid is nog niet in het team besproken.
20. Nieuws uit de GMR
MS heeft met PW gesproken over lopende zaken.
De nieuwe gesprekken cyclus is besproken. Daarnaast is het koersplan in de GMR gepresenteerd. Leerkrachten van
stichting de Waarden hebben kennis gemaakt met het nieuwe koersplan op de nieuwjaarsreceptie van stichting de
Waarden.
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21. Rondvraag, w.v.t.t.k.
De verkeersveiligheid rondom de school vraagt extra aandacht. De verkeerswerkgroep heeft een afspraak gepland
met een boa om te kijken of er oplossingen zijn.

De volgende vergadering is maandag 11 maart om 19.15.
Sluiting
Om 22.00 uur sluit RS de vergadering.

Actiepunt

Verantwoordelijk

Laatste notulen op de website
Agendapunten voor volgende keer: resultaten stichting Audit
onderwijsinspectie, overblijf, taakbeleid
Urenverantwoording uitleg op Parro voor ouders
Sociale veiligheidmonitor “sheets” vanuit het team
Mail box MR

CvL
RS

Wanneer behaald
Februari 2019
Maart 2019

MvB
MvB
CvL MD
RS
MD. CvL, MS
MS

Februari 2019
Maart 2019
Maandelijks
Maart 2019
Maart 2019
Maart 2019

MvB
RS

Maart 2019
Maart 2019
Februari 2019
Maart 2019

Afstemming met MR’en Bastion en Molenvliet
Enquête schooltijden
Afstemmen over ontwikkelingen GMR voorafgaand aan MRvergaderingen.
Bouwstenen koersplan delen met MR
Update jaarplan, voorzien van versie nummer en datum
Opzetje voor nieuwsberichtje MR voor nieuwsbrief maken en rondsturen
Mogelijke inzetbaarheid VO-leerkrachten in basisonderwijs bespreken
binnen stichting.

CvL
MvB
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