Notulen Carolus MR-2 (2016-2017)
Datum
Tijd
Locatie

: donderdag 10 november 2016
: 19:00 uur
: Carolusschool

Aanwezig

: Maartje van der Bilt (vz), Monique Oosterling, Vincent Pinkster, Han
Nielen en Hester van Leeuwen
: Jasmijn Henskens en Diederik van Leeuwen

Afwezig:

_______________________________________________________________________
1. Opening
 Notulen MR-1 wordt met één wijziging vastgesteld want de datum voor de
ouderbetrokkenheid 3.0 plaatsvindt op 3 april.
 Afsprakenlijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.
o Punt 37 kan eraf
 Agenda: wordt vastgesteld.
2. Speerpunten
 Voortgang jaarplan.
Voor wat betreft de acties van Jasmijn en Maartje ligt de aandacht op dit moment
even primair bij de groep. Voor wat betreft de sociale veiligheid gaat de school het
lesprogramma Win Win ‘afstoffen’. Er is nagegaan dat dit in ieder geval nog
voldoet voor de inspectie. Het taalbeleidsplan volgt later in het jaar. Dus geen
zaken die niet gerealiseerd gaan worden.
 MR-ouderavond. Aan de hand van het verslag wordt de avond doorgenomen.
Hester zal de reactie van de school toevoegen. Kern is vooral dat heel veel
onderwerpen direct bij de leerkracht danwel bij Han neergelegd kunnen worden.
Voor passende huiswerk beleid wend je je tot de leerkracht, Engels kan niet
iedereen even goed dus is wat dat betreft lastig, een bijdrage van spulletjes voor
in de klas (vrijwillig) wordt vooral lastig gezien voor ouders die dit niet kunnen
betalen, de bezoeken van middelbare scholen zullen meeveranderen met de
leerlingen dus zich ook meer op andere scholen gaan richten. Voor wat betreft de
fysieke en mondelinge agressie ook graag rechtstreeks contact opnemen dan kan
dit meteen opgepakt en aangepakt worden!
 Digiduif. De school kan in ieder geval melden dat digiduif 100% bereik heeft
(ouders zijn uitgenodigd voor uitleg). Een geweldig resultaat. Er is nog steeds
sprake van een opstartfase en de opmerkingen uit de MR-ouderavond worden
meegenomen als feedback. De brieven gaan goed en de inschrijving voor de
ouderavond is ook bijna helemaal goed gegaan. Volgende stap is dat ouders de
gegevens kunnen bijhouden en dan volgen de formulieren. Je ziet nu al dat
ouders absentie en verlofaanvragen digitaal aanvragen.
 Nieuwe website. Leo is alles aan het overzetten. Dit gaat goed. Er is vooral
gekeken naar andere websites en bepaald wat goed zou zijn voor de Carolus. We
krijgen een quick view en het ziet er goed en overzichtelijk uit. Er komt een
koppeling met de agenda van digiduif dus schoolbrede activiteiten komen erop
(de boekenweek wel en een museumbezoek van een klas niet). Het streven is
nog steeds dat de voorzitter van het bestuur (die ooit directeur was op de
Carolus)op de avond van het kerstdiner de website officieel lanceert.
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3. Begroting
De begroting is nog niet definitief en zal de volgende vergadering terugkomen.
4. Beleidsplan meer- en hoogbegaafden
Voor wat betreft de doelen blijkt dat er al veel gebeurd. Er is al een training gevolgd. Er
vindt al signalering plaats, de materialen zijn er, die kunnen worden ingezet en
evaluatiemomenten met leerkrachten en ouders ook. Er is een ouder die extra aanbod
gaat verzorgen in groep zes. De scan van de groep moet nog gaan plaatsvinden.
Verzoek is om de afkortingen uit te schrijven. Er staan nog puntjes op pagina negen. De
snappet kan helpen maar Maartje geeft ook aan dat haar leerlingen eerst hele moeilijke
(te moeilijke sommen t/m 1000 moeten maken) voor het niveau aanpast. Dit is niet snel
aan te passen via snappet maar nu wel in aanvraag. Het vraagteken op pagina 11 kan
weg. Er is nog geen plusgroep met meerdere scholen. Er komt wel een experiment met
twee kinderen die een dagdeel naar een speciale school gaan. Juist voor deze kinderen
is het goed dat ze leren dat mislukken en foutjes maken er ook bij hoort. Bij de
implementatie is het belangrijk dat meetbaar is hoe het gaat en dat ook de financiele
consequenties duidelijk zijn. Het blijkt dat er budget is via de SPPOH.
5. ICT-beleidsplan
De oudergeleding mist een duidelijke structuur in het plan. Hester en Diederik zullen een
avond gaan zitten om samen te kijken wat er in zou moeten komen qua paragrafen en
kijken wat er reeds instaat. De verwachting is dat er dan nog een paar open paragrafen
blijven die ingevuld moeten worden en dat veel naar de bijlages kan.
6. Logistieke uitwerking douchen
Er is uitgezocht dat woensdag het grote probleem vormt. Het blijft een belangrijk
uitgangspunt om na sporten te douchen. Er wordt nog een oplossing opgeworpen door
Vincent door wisselend een leerling aan te wijzen voor ‘het tempo’. Een andere oplossing
komt van Monique of de leerkrachten van de kleuters iets kunnen betekenen. Het
voorstel zal in maart weer worden besproken met het team en in april terugkomen in de
MR.
7. Arbo jaarplan en arbo jaarverslag
Er zijn veel scholen die dit nog niet goed op orde hebben. Han gaat de arbomeester
invullen. Een deel zal ook door de persoonsgeleding moeten worden ingevuld. Dit komt
terug op 8 december.
8. Voortgang BAC
Er is heel goed nieuws te melden want er zijn twee kandidaten door naar de volgende
rond en die vindt plaats op donderdag 17 november. Aan de hand van casussen en
dilemma’s zal gekeken worden hoe daadkrachtig ze daadwerkelijk zijn want dat heeft de
Carolus nodig.
9. Mededelingen/post
 OC: De taken zijn herverdeeld en er zijn wat mensen bijgekomen. Er komt een
plan voor het onderhoud van het achterplein, Sinterklaas en kerst worden
voorbereid en de thema-avond over lezen vindt volgende week plaats.
Naar aanleiding hiervan wordt kort gesproken over de zwarte pietendiscussie. De
school volgt het Sinterklaasjournaal. Er is een brief gekomen vorig jaar van het
bestuur dat in drie jaar de aanpassingen plaatsvinden. Deze aanpassingen zijn
reeds gerealiseerd bij de Carolus. Het verschilt per school hoe dit leeft maar bij de
Carolus leeft dit zeker in de zin van dat ouders de verandering belangrijk vinden.
 GMR: Hester zal naar de vergadering in januari gaan om te ervaren hoe het is.
Daarna kan altijd nog worden aangegeven dat er weinig tot geen meerwaarde is.
 De avond van de gemeente over ouderparticipatie. Deze is op 7 december.
Hester zal proberen hierheen te gaan omdat dit mooi aansluit op de
ouderparticipatie 3.0.
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Voorschool: zit vol en de doorstroom is goed. .
Naschoolse opvang: geen mededelingen.
Team: Er was een hele leuke studiedag op 9 november waar uit veel worshops
gekozen kon worden..

10. Rondvraag
Het is belangrijk dat de dag voor de ouderbetrokkenheid op 3 april asap bekend wordt
gemaakt bij de ouders omdat het wenselijk is dat er vijf ouders per klas aanwezig zijn.
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Afsprakenlijst
Nr.

Datum
Doorlopend

A

B

C

D

E

35

Eenmalig
24-05-16

Actie

Wie

Wanneer

Mededelingen rondsturen
voorafgaand aan MRvergaderingen waarbij
aanwezigheid niet nodig is
Bij elke actie aangeven voor welke
deadline deze uitgevoerd zal
worden
Stukken voor de vergadering
uiterlijk 10 dagen voor de
vergadering toesturen. Indien niet
tijdig gestuurd, worden stukken
mbt advies- of instemmingsrecht
niet behandeld
Een voorblad meesturen met
stukken voor de MR, met daarin
een gerichte vraag en/of conclusie
Na advies en/of instemming van
MR schriftelijk reageren op de
gemaakte opmerkingen

Han

Uiterlijk 10
dagen voor MRvergadering

Landelijke scores WMKPO delen
met de MR.

Han
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Han

Allen

Han

Han

Uiterlijk 10
dagen voor MRvergadering
Binnen 6 weken
na ontvangst
van advies- of
instemmingsdocument

Wanneer deze
scores bekend
zijn
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