MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Dinsdag 22 oktober 2019
Aanwezig
Personeelsgeleding: Erik Berns (voorzitter), Hanny Duighuisen, Mieke Cuppen, Marieke Noordeloos
Directie: Carina Coenen
Oudergeleding: Gerco Kouwenberg, Mechteld van Benthem, Jason Bhagwandas, Peter Willems
Notulist: Nicole Eggen
Afwezig: vertegenwoordiging ouderraad
1. Opening/vaststellen agenda
Erik opent om 19:30 uur de vergadering. De ontruimingsoefening is voorspoedig verlopen.
Deze was de donderdag voor de herfstvakantie gepland. Er waren ook partners van het
Noorderlicht aanwezig die hebben deelgenomen aan de oefening. Misschien een keer een
niet aangekondigde oefening realiseren, om te kijken hoe het dan loopt. Mieke geeft nog
even aan dat er een pilot loopt met de Parro-App. Deze worden door ouders en leerkrachten
als zeer fijn bevonden. De pilot wordt over ongeveer 28 dagen geëvalueerd en dan wordt
bekeken of deze ingevoerd kan worden bij de andere klassen.
2. Notulen vorige vergadering (27-08-2019)
De notulen van 27-08-2019 kunnen na een kleine aanpassing betreffende de naam van
Mechteld op de site geplaatst worden.
3. – Concept jaarverslag en jaarplan
Deze is nog niet geheel klaar, het is dit maal wel i.p.v. 2 documenten maar 1 document. Er is
nog wel de opmerking dat de gele arcering teveel overheerst en of dit niet een andere kleur
kan krijgen. Er word besloten om het concept jaarverslag te verschuiven naar de M.R.
vergadering van dinsdag 10 december.
– Organisatiestructuur
Ze zijn druk zoekende naar de juiste organisatie structuur. Hierbij moet je denken aan het
maken van de begroting, formatie en hoe ga je de groepen indelen. Het is nu zo dat er een
structuur is met een directeur, teamleider onderbouw en een bouwcoördinator bovenbouw.
Maar een bouwcoördinator mag minder dan een teamleider en hierdoor is het moeilijk
structuur te vinden in het bespreken van bepaalde zaken. Er moet dus goed nagedacht
worden over een betere structuur. Bijvoorbeeld alleen een directeur en een teamleider of
een directeur met onder-en bovenbouw coördinatoren. Er komt ook nog een opmerking
betreffende de huidige bouwcoördinator, deze heeft een klas in de onderbouw is dit wel
handig, moet een boven bouwcoördinator niet een ook een bovenbouw klas hebben, zodat
die beter aanvoelt wat er speelt.
–WMK
Er is te weinig tijd gegeven om het goed door te lezen, maar er wordt toch besloten om dit
nu te bespreken. De vragenlijsten worden even besproken en de meesten vragen zich toch af
wat je gaat doen met de bijvoorbeeld 10% die zich niet veilig voelt op school. Je wilt dat dit
0% wordt maar dit is niet te realiseren. Het is natuurlijk wel belangrijk te achterhalen
waarom deze 10% zich niet veilig voelt en misschien kun je daardoor het probleem aan
pakken. Zodat er meer kinderen zijn die zich veilig voelen op school. Als je bijvoorbeeld kijkt
naar wat kinderen hebben ingevuld bij de vraag of ze zich aan het pestprotocol houden en
dat er toch nog een klein percentage is wat invult dat ze zich er nooit aan houden is dit

misschien eens zaak om na te vragen waarom dan niet.
Carina gaat deze punten meenemen naar de leerkrachten.
Wat de vragenlijst van de ouders betreft valt het erg op dat deze maar een laag
invullingspercentage heeft.
Wat betreft de scores van de groepen, ouders, kinderen, leerkrachten, zijn deze wel redelijk
gelijk.
Als er nog vragen zijn die beantwoord moeten worden door Carina word er verzocht om deze
door te mailen aan Erik of Nicole, zodat deze dan verzameld worden en aan Carina worden
doorgegeven. Deze worden dan nog besproken met het team.
Misschien is het ook een leuk idee, aangezien de kinderen zelf ook een vragenlijst hebben
ingevuld, deze op een speelse manier te bespreken tijdens de kinderraad vergadering.
- Stand van zaken:
• Vervangingen; Voor de zwangerschapsverloven in groep 4, Manon Peters, groep 5,
Nicolle Schaaij en groep 6, Suzanne Burgers zijn er oplossingen gevonden betreffende de
periodes waar dit nodig is.
• Extra kleutergroep jan.’20; De extra kleutergroep moet er wel komen i.v.m. de werkdruk
verlaging, anders worden de groepen veel te groot. Het is de bedoeling om in januari met
een groep 2 te starten, maar er moet nog goed gekeken worden welke kinderen ga je in
deze groep plaatsten. Het is de bedoeling dat deze groep tot einde basisschool tijd bij
elkaar blijft als klas. Als er meer duidelijkheid is over hoe het gaat gebeuren koppelt
Carina dit terug naar de M.R..
• Kernwaarde, Visie etc.; Het schoolplan is geëvalueerd met het personeel en er zijn vier
kernwaardes gekozen: Veiligheid, Samen, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. Er moet
nu nog worden besproken hoe ga je dit mooi verwoorden naar buiten. Het moet een
pakkend maar niet te lang verhaal worden. Deze kernwaardes zijn toepasbaar op het
team, ouders en de kinderen. Als ze definitief een plan van aanpak hebben word dit
terug gekoppeld naar de M.R.. Ook word er nog gevraagd naar de kernwaarde die Kans
en Kleur vertegenwoordigt, is het niet allemaal teveel van het zelfde als je jezelf anders
wilt onderscheiden dan de rest van de scholen. Maar iedere school mag zelf zijn eigen
kernwaarde opstellen en je hoeft je niet te houden aan dezelfde als Kans en Kleur. Als je
hier duidelijkheid in gevonden hebt dit mooi op de website verwoorden. Je moet je
immers wel onderscheiden met het benoemen van de vier kernwaardes.
• Kinderraad; Er is weer een kinderraad gekozen en ook de reserve kinderen. Tijdens de
eerste bijeenkomst mogen deze allemaal aanwezig zijn. Al snel bleek dat het woord
reserve niet echt een mooi woord is voor deze groep kinderen en wordt ervoor gekozen
om dit voortaan hulpjes te noemen. De kinderen hebben hun taak weer meegenomen
naar de klas en deze wordt tijdens de volgende kinderraad vergadering besproken. Wat
willen ze dit jaar bereiken met de kinderraad.
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4.

-Speerpunten MR (zie notulen 27-08-2019)
Er staan vier punten in de notulen, maar welke gaan we als eerst aanpakken? Er wordt
ervoor gekozen dat het toch erg belangrijk is om je eens goed kenbaar te maken aan ouders
over wat doet de M.R. nu binnen de school. Is het een idee om eens samen met de O.R. een
thema avond hierover te organiseren. Erik gaat dit bespreken met de ouderraad.
Dan hoe gaan we ons op een nog andere manier voorstellen aan ouders. Binnenkort is er de
“Winter markt” en dit is natuurlijk een ideale plek om ouders aan te spreken en te prikkelen
om eens mee te denken met wat doet de M.R. en zijn er meer ouders die zich betrokken
voelen bij de school. Peter gaat een opzetje maken over hoe dit het beste te doen
(laten zien wie we zijn/briefjes neerleggen wat gaat goed wat niet/verschillen uitleggen
tussen O.R. en M.R.) en Erik zorgt dat er een plekje komt tijdens de wintermarkt om te staan,
Jason wilt dit wel bemannen. Er wordt afgesproken dit kort te sluiten in de volgende
vergadering op 10 december, de wintermarkt is op 13 december.

5. Overige geledingen
- O.R.; er is een brief betreffende de ouderbijdrage uitgegaan, verder geen nieuws.
- G.M.R.; Erik gaat nog even afspraken maken met Cora, er is voor nu geen nieuws.
6. Sluiting
Erik sluit om 21:00 uur de vergadering

Eerst volgende vergadering 10 december (19:30-21:00 uur)

