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Opening 19.00u
1
Evelien sluit aan, omdat Herman verhinderd is.
Notulen vorige vergadering:
2
Zijn goedgekeurd.
Voortaan de notulen die op de website komen als pdf bestand opslaan en versturen.
Ingekomen post / mededelingen
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- Er komen foto’s van de MR op de website.
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RI&E+ Ziekteverzuim 19.00u
Toelichting door Herman.
Evelien neemt dit mee in het MT en koppelt dat terug naar Herman.
Enquête (oudertevredenheidsonderzoek)
Bij navraag is gebleken dat de vorige ouderenquête vorig jaar is afgenomen en het
om de 2 jaar zou moeten gebeuren. Dit zou betekenen dat het volgend jaar weer op
de planning zou staan. Ouders van de MR twijfelen of deze enquête heeft
plaatsgevodnen.
Er zou ook een stichtingsbrede enquête (vanuit scholen met succes) zijn. Evelien en
Herman vragen dit na en koppelen dit terug.
Wij als MR zouden hier graag over willen meedenken en aanvullingen willen geven.
Formatieplan en huisvesting
Wanneer wordt de start gemaakt met het formatieplan, wat zijn daarvan de
consequenties voor de huisvesting?
Er zijn met alle leerkrachten ontwikkel/waarderingsgesprekken. Daarin worden
plannen en wensen voor volgend jaar besproken. Er wordt al wel nagedacht binnen
het MT over formatie m.b.t. de leerlingaantallen.
Arnoud is bij de gemeente geweest en heeft overleg gehad met Annemarie van
Grinsven. Zij behartigt de huisvestingsbelangen. Er komt een vervolggesprek.
Overblijf 20.00u Ineke Loomans directeur van Kinderstralen sluiten aan.
Toelichting over het reilen en zeilen binnen de organisatie en beantwoorden van
vragen door Ineke.
De toelichting was helder en werd positief ontvangen door de MR.
De vragen werden ook duidelijk beantwoord.
We gaan er verder mee aan de slag.
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Klachtencommissie en vertrouwenspersoon
Op dit moment zijn dit Annemarie Metsaers en Miranda Comperen de
vertrouwenspersonen binnen onze school.
Het volgende stuk heb ik van de website:
Vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersoon is er voor het belang van de leerlingen en de
ouders. Op De Vijf Eiken zijn dat Miranda
Comperen (mcomperen@bsdevijfeiken.nl) en Annemarie Metsaars
(ametsaars@bsdevijfeiken.nl)
U kunt een beroep op hen doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook,
waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht of met anderen over
durft of wilt praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen
stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw
kind. Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik door leerkrachten
of iemand van de schoolleiding is het van belang met de contactpersoon hierover te
praten.
We spreken van machtsmisbruik als het gaat over zaken als (seksuele) intimi
datie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld,
inbreuk op privacy. Ook als het gaat om onderwijskundige en/of organisatorische
aanpak van uw kind of de groep waarin uw kind
zit, kunt u dit bespreken.
De vertrouwenspersoon bespreekt met u wat u zelf zou kunnen doen om tot een
oplossing te komen. In elk
geval zal de vertrouwenspersoon u wijzen op de mogelijkheid om een externe
vertrouwenspersonen in te schakelen. Als de groepsleerkracht van uw kind tevens
de
contactpersoon van de school is, dan kunt u direct met de directie overleggen. Ook
kan het bestuur worden ingeschakeld.
-

Klachten:

Er komt een apart kopje “klachtencommissie”, deze tekst komt dan uit de
schoolgids. Er wordt gekeken of de tekst duidelijk genoeg is, zodat ouders weten
wat ze moeten doen wanneer ze een klacht hebben en wat ze mogen verwachten.
Evelien gaat hier achteraan en checkt bij de werkgroep ouderbetrokkenheid of hier
ook een rol voor hen weggelegd is.
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Passend onderwijs
Claudia en Mieke hebben met het MT om de tafel gezeten.
Uitkomst bespreken.
Het was een helder verhaal. In dit overleg is besproken dat er stuk geschreven gaat
worden over Passend onderwijs door Margriet en Evelien. Het is nog niet duidelijk
waar dit in komt te staan. Bijv. in de nieuwsbrief en/of dat er een moment komt
waarop ouders meer informatie kunnen krijgen m.b.t. onderwerp in de “ouderkamer”.
Op dit moment is wel al wat informatie over passend onderwijs op de website.
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Samenstelling MR schooljaar 2017-2018
Er komt sowieso een verkiezing onder de collega’s, aangezien Karin nu in haar
derde jaar zit. Er komt een oproep in de memo voor kandidaten vanuit het personeel
voor de MR. Karin stelt zich waarschijnlijk ook weer verkiesbaar.
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Rondvraag
- Er rookt een ouder op het schoolplein. Dit is niet de bedoeling. Dit wordt
opgenomen door het MT.
- Er ligt geregeld hondenpoep onderweg naar school. Het is al een keer
weggelegd door school bij de gemeente.
Mieke gaat kijken of er een mogelijkheid is om in combinatie met de ouderraad
een actie te bedenken.
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