Notulen MR 10 september
Aanwezig: Terry Sibbing, Deborah Erkemeij, Bellona Krootjes, Werner Schuchner, Marjolein
Hoobroeckx (notulist), Angelique Dekelver, Jacqueline van Wijngaarden, Linda Loeve, Karin Veerling,
Dick Koene (notulist)
Afwezig: Wilco ter Stal
Voorstelrondje.
Deborah: agenda niet ontvangen, rest wel. Karin gaat met Inge kijken wat er mis gaat. Werner krijgt
het als spam. Angelique heeft niets ontvangen.
1. Vaststellen agenda: geen toevoegingen
2. Notulen: geen aanmerkingen
3. Mededelingen directie:
 Woensdag weer staking: veel personeel interesse, dus dicht, geen noodreacties ouders.
Werner: waarom naar buiten dat stakingsbereidheid SO groter dan VSO? Reden:
transparantie vanwege GMR. Dit gegeven is niet naar ouders gecommuniceerd, wel dat
bereidheid groter is dan 50 %.
 Voorlichting social media 8 oktober op Mytylschool. Jacqueline vraagt na of het ook voor
VSO relevant is.
 Ouderavond Pro en college goed bezocht; ouderrespons eerdere tevredenheidspeiling was
gering; hopelijk ouders meer betrokken. Angelique vond de informatie warrig.
 Olijflaan: afstemmingsgesprekken geweest. Opkomst helaas minder dan vorig jaar, dus veel
ouders moeten alsnog komen.
 Alle info naar ouders van College en Pro gaat via magister. Op facebook worden meldingen
gedaan van beschikbaarheid nieuwe informatie.
 Het bereiken van sommige ouders blijft een probleem: hier ligt een taak voor de MR.
Directie stelt voor om een werkgroep te vormen. Ook leerlingen zouden hier een rol in
kunnen spelen? Voorstel om te bespreken: wat is er, wat werkt, waar is behoefte aan.
Streven moet zijn om de groep 'niet te bereiken' ouders kleiner te maken.
 SO gebruikt social schools om ouders te informeren.
 SO: gaat werken aan voorbereiding om tot 'vijf gelijke dagen' model te komen. Deborah gaat
namens de MR in de werkgroep.
 Taxivervoer met nieuw aanbieder Trevvel was eerste dagen een chaos, nu gaat het heel
goed. Communicatie tussen Haasgroep (?) en ouders soms moeizaam.
 Tweede forecastbegroting moet nog goedgekeurd worden door het bestuur: komt terug.
 Begroting 2019: graag wat eerder bij de MR. Boekhouding gebaseerd op facturen kan ook
anders. 2018 ziet er voorlopig goed uit. Graag aan het begin van het proces contact, zodat
MR (met name Werner) mee kan denken. SO is alleen niet solvabel, afhankelijk van VSO.
Jacqueline moet alternatief vinden voor op den duur aflopende fusiefinanciering.
 28 september nieuwschooljaarsborrel op SO: ouder-kind-actitviteit.
 11 september barbecue ter gelegenheid van de opening van de keuken.

AVG: stand van zaken:

Voor 1 oktober moeten alle collega's de e-learning doen een certificaat behaald hebben. BOOR
is nog bezig met de verdere ontwikkeling van het beleid.
College geeft extra aandacht aan bescherming van toetsen en gemaakt werk.
De AVG zal voor het onderwijs misschien aangepast worden.
Planning komend schooljaar:
 Het directievoorstel is zeer welkom. Streven is om tot een MR-jaarplan te komen waar deze
punten (deels) in terug zullen komen.
Actiepunten:
 Ouderbetrokkenheid: afspraak met Ange niet doorgegaan; gaat terugkomen in werkgroep
(zie boven).
 Jaarkalender komt volgende vergadering
 Toelaatbaarheidsverklaring: MT+ is er druk mee bezig. SO en VSO zijn op de meeste andere
scholen gescheiden. Dingen samendoen lijkt een goed streven, maar is praktisch moeilijk.
 Website zou ouderbetrokkenheid kunnen bevorderen . Binnenkomen op éen portal, meteen
op de homepage zou een keuze gemaakt moeten worden..
MR stemt ermee in om hier expertise van buitenaf voor in te huren (als er in november geld
over zou zijn). We gaan nadenken over mogelijke kandidaten.
De Recon is één school, maar wel met drie duidelijk verschillende afdelingen.
 Als een actiepunt niet werkt (tijdgebrek o.i.d.), meldt dat dan.
 In de agenda komt voortaan bij de punten of er advies of instemming gevraagd wordt of dat
een punt informatief is.
 Er moet nog een nieuw MR-lid uit de ouders van het College komen.
Rondvraag:
Karin: een ouder op de ouderavond vroeg om meer duidelijkheid bij de overgang SO-VSO. Er is een
werkgroep en die gaat hier aandacht aan besteden, liefst met actieve inbreng van ouders.
Voorstel: brief naar de ouders van de nieuwe leerlingen om te vragen hoe de eerste weken bevallen
zijn.
Volgende vergadering: 9 oktober.

