Notulen MR- vergadering
Dd 22-11-2017
Aanwezigen:
Oudergeleding MR
Aytaç Tekintürk (ATK, voorzitter)
Nancy Weema (NW)

Personeelsgeleding MR
Ivanka van Herwijnen (IvH)
Ruth Noordpool (RN, notulist)

Namens directie: Pim de Jong (PdJ)
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vorige MR is goedgekeurd en zal worden gepubliceerd door Aytaç
2. Actiepunten vorig verslag
• Status onrust groep 1 en 2
PdJ: De interventie op de groepen hebben geholpen. Er is weer rust in deze groep.
• Personele bezetting
PdJ: Tot op heden gaat het allemaal goed met de ziektes van leerkrachten.
5 december is er meer nieuws over wel of niet staken op 12 december.
• Uitstraling buitenkant school
PdJ: begin 2018 wordt de buitenkant van de school aangepakt en heeft aan ZaanPrimair
gevraagd of de buitenkant geschilderd mag worden.
3. Begroting
PdJ legt de begroting uit en beantwoord de vragen die de MR heeft op de begroting.
4. Status WaardeRing
Thomas en Charles (projectbureau gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van
leerprocessen) begeleidt de school nog steeds in het tot uitvoeren brengen van de kernwaarden
van de school.
Zij zijn meer gefocust op de processen en ontwikkeling dan op het SMART maken van afspraken.
5. Rol MR vs Ouderklankbord
De MR is benieuwd naar de rol van het ouderklankbord op de school, zijn er naast de OC, MR,
MT niet te veel overleggen waardoor informatie versplinterd wordt verstrekt.
PdJ geeft aan dat het ouderklankbord geen formele status heeft. NW stelt voor dat een ouder
vanuit de MR participeert in dit overleg om de verbinding te maken met de MR en de ouders.
Het volgend overleg is 15 december om 13:30, NW zal proberen hierbij aanwezig te zijn.
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6. Punten vanuit MR-regelement
• Discussie Arbojaarplan
De MR vraagt of er een Arbo jaarplan is. PdJ gaat dit uitzoeken.
• Notulen + agenda GMR-vergadering
ATK: Deze zijn te vinden op de site van ZaanPrimair
7. WVTTK
De MR vraagt zich af of de M5 methodiek nog wel een juist middel is voor de school De school
werkt ook met kanjertrainingen en PBS. Is dit niet voldoende? Draagt M5 bij aan het
welbevinden van kinderen (een van de kernwaarden).
Er wordt afgesproken dat deze vraag (“is de M5 methodiek nog een juist middel naast de
kanjertrainingen en PBS?”) tijdens de volgende studiedag op de agenda zal staan.
De oudergelding merkt wel op dat vanuit de lerarengeleding weinig input is op de agenda.
Wellicht is het een idee om voor een MR-overleg een rondje langs de velden bij de collega’s te
maken en om input te vragen.
Volgende 2 MR overleggen op de woensdag ipv de dinsdag (24 januari en 14 maart 2018).
7. Rondvraag
Er zijn verder geen vragen.
Volgende MR vergaderingen
o Dinsdag 12 september 2017
o Dinsdag 17 oktober 2017
o Dinsdag 21 november 2017
o Woensdag 24 januari 2018
o Woensdag 14 maart 2018
o Dinsdag 17 april 2018
o Dinsdag 26 juni 2018
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