Agendapunten van de MR-vergadering op 24-01-2017
1. Notulen vorige vergadering
De notulen wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Ingekomen stukken en mededelingen


Plan sociale veiligheid (zie mail) - instemming
Kan de MR instemmen met het plan sociale veiligheid.
De inspectie gaat meer toezien op Sociale Veiligheid in de school. Het moet aantoonbaar zijn hoe
de school hiermee bezig is. Elke school vult een digitaal document in waarin staat hoe hieraan
gewerkt gaat worden. Het document zoals nu omschreven wordt uitgevoerd op school. Ouders en
leerlingen zullen een belangrijke rol spelen in de evaluatie voor de inspectie. Het document is
ondertekend.



VDA-overzicht
Er is gewerkt aan een plan voor VDA. Deze wordt getoond en toegelicht.
Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen school en iemand van Cultuurtraject Rotterdam. Alle
groepen krijgen dit jaar workshops of voorstellingen binnen of buiten de school uit verschillende
cultuurdisciplines. Het concept voor dit rooster is getoond.



Schoolreis
Bespreken standpunt schoolreis in relatie tot de OR.
Er is door de MR besloten dat het schoolreisje het ene jaar educatief moet zijn en het jaar volgende
jaar recreatief mag zijn. De OR is verdeeld over dit standpunt. De OR legt de keuze voor de
schoolreis van dit jaar terug bij de MR. In het team gaat er gekeken worden naar opties. De MR
staat achter de keuze van het team.



Facebook
Hoe denkt de MR over het hebben van een facebook voor de school.
Een Facebook-account van de school zal zorgen voor een breder bereik van eventuele nieuwe
ouders. Het moet een promotie van de school zijn. Er moet hierbij wel goed gekeken worden naar
de privacy van de leerlingen. Een voorstel is om bij de formulieren over privacy ook een onderdeel
Facebook op te nemen. Er zal in het team van de school gekeken worden hoe zij hierover denken
en komt op een volgend moment terug.

3. Rondvraag
1. Is er nog belangstelling voor de MR vervolgcursus van 30 maart? Ja, de MR wordt hiervoor opgegeven.
2. Wat is de stand van zaken rondom de verbouwing? Er is nog geen exacte startdatum. Er zal
hoogstwaarschijnlijk voor de zomervakantie gestart worden. Het plan is nog niet helemaal rond. Er staat
wel vast dat het glas en de kozijnen door de hele school onderhanden genomen worden, maar nog niet wat
er met het marmoleum gedaan gaat worden.
3. De inspectie van BOOR heeft rondom de MR vier punten waarvan zij willen dat school verantwoording
aflegt. Deze punten zijn: is er een MR, wie vertegenwoordigd de MR en GMR, wat is de tevredenheid van
de MR en wat is de tevredenheid van de directeur. Deze punten moeten opgenomen worden in het
jaarverslag van de MR.
4. Sluiting

