Agenda MR Antoniusschool: dinsdag 6 november 2018
Start: 19.30u

Aanwezig:
Oudergeleding – Elize Botermans (GMR), Rene Groen, Renske Peters
Personeelsgeleding – José van der Laan, Erica Hermans, Leonore Melkert (GMR)
Afwezig: Mariëtte Rijneveld (verlof)
Notulist: Renske
1. Opening/agenda vaststellen
 Eric (nieuwe directeur) komt zich voorstellen. Afwezig Elize (ziek). Eric stelt zich voor
en geeft aan aanwezig te zijn indien nodig, wil daarin de lijn voortzetten zoals Peter
die gestart is. Leest zich momenteel in in inspraak- en
medezeggenschapsprocedures. Het algemene gevoel: ‘Het schip vaart goed’. Wil
daar waar kan duidelijke structuur brengen. Wil graag in samenspraak de toekomst
van de school vormgeven.
2. Notulen van 25-09-2018
Goedgekeurd.
Ouderenquête staat in de planning. In het komende directieberaad wordt planning voor het
komende schoolplan gemaakt, daar wordt een datum voor de enquête vastgesteld. Wordt in
ieder geval dit schooljaar, waarschijnlijk februari. Eric stelt voor deze enquête cyclisch
fenomeen te maken.
3. Binnengekomen post/mail
Info MR nr 3.
MR magazine 7
4.







GMR vergadering d.d. 01-10-2018
Cindy van der Wal leerkracht van De Oosteinder (nieuw personeelslid).
Goedgekeurde beleidsplannen: Medisch handelen.
Nog bezig: Veiligheidsplan (hangt onder het ‘klokkenluiderstuk’, moest nog gebeuren).
privacybeleidsplan (AVG op bestuursniveau).
Dit jaar: financieel beleidsplan (Ryan).
Vergaderdata: 26-11, 7-1, 25-2, 8-4, 28-5, 24-6
Vanuit het bestuur: vanwege nieuwe cao = taakbeleid, salarisschalen  bijlagen IPB worden
aangepast. En een deel van de IPB zelf (Hfst 3 en 5).

5. Jaarplan 2018-2019 en scholingsplan 2018-2019 (zie bijlage) Jaarplan 2018-2019. René: ICT
4.1; programmeren in verschillende groepen. Onderbouw wordt eerst onderzocht, waarom
niet direct geprobeerd? Leonore: Momenteel wordt onderzocht wat er op de markt is en wat
geschikt is voor implementatie in de onderbouw. Wat werkt zal aangeschaft worden. Vanuit
oudergeleding geen vragen. Scholingsplan 2018-2019. De teamscholing wordt door de
directie ingepland, verder geven docenten eigen invulling aan de bijscholing. Dit jaar wordt
er iets minder besteed aan bijscholing (per nov 2018), kan in de loop van het jaar nog
aangepast worden. Verder geen vragen.

6. Nieuwe cao – taakbeleid (informeren) – zie onderaan de agenda
Grotere en kleinere ‘klussen’ (kerst is bijv. veel werk, plastificeren minder); hiervoor wordt
jaarlijks aan het personeel een voorstel gedaan. In de cao is specifiek beschreven welke
processtappen genomen moeten worden (via PMR etc), Eric geeft aan dat binnen Antonius
afgeweken wordt van de cao. In de teamvergadering zal worden besproken dat als er
mensen zijn die dit graag anders zien, dit gemeld kan worden.
7. Huishoudelijk regelement (zie bijlage) Is wettelijk geregeld, niet per school maar voor de hele
stichting. Geen vragen.
8. Schoolveiligheidsplan (concept versie)
Hoi leden van de MR,
In de bijlage het concept voor het Schoolveiligheidsplan. Vorig schooljaar is uit de RI&E
(Risico Inventarisatie & Evaluatie) gekomen dat een Schoolveiligheidsplan voor
basisscholen verplicht is en we deze niet compleet hadden. Wel hadden we een
Sociaal Veiligheidsplan, geschreven door Isis. Deze heb ik aangepast en aangevuld tot
Schoolveiligheidsplan. In samenwerking met Eric en de hulp van nog een aantal
collega’s.
Zouden jullie het concept willen lezen en eventuele opmerkingen/aanvullingen willen
mailen? Dan kunnen we tot een definitieve versie komen.
Groetjes Denise

Leonore vraagt Denise een Word bestand van het Veiligheidsplan naar de MR leden te
sturen, we redigeren op korte termijn (voor 15 november feedback).
Mbt veiligheid tijdens overblijven; hiervoor is Snoopy verantwoordelijk. Er is een logboek en
in geval van herhaaldelijke incidenten wordt contact opgenomen met de leerkracht. Er is
regelmatig contact tussen Eric en Nouschka.
Jaarverslag aan eind schooljaar bevat een uitkomst van de enquête die afgenomen is bij de
leerlingen.
9. Vacature
2 vacatures, waarvan 1 bij de kleuters en 1 bij groep 3 (beide voor zwangerschapsverlof).
Kleuters wordt intern opgelost, er volgt een externe vacature voor groep 3 en
ondersteuningsuren. Een PMR lid gaat in de sollicitatiecommissie.
10. Mededelingen team/nieuwsbrief
- Evaluatie afscheid Peter Goed ontvangen door Peter en het team.
- Studiedag vrijdag 28 september over cognitieve psychologie/doelgericht oefenen zinvolle
studiedag geweest
- Themavergadering over beeldmateriaal (AVG) De insteek is niet verbieden, maar
aanspreken op verantwoordelijk gedrag. School maakt geen foto’s van schoolzwemmen,
we verwachten dit ook van de ouders. Dit was de derde vergadering in de reeks, het
team heeft afspraken gemaakt, volgend jaar (sept 2019) wordt geëvalueerd. Het is niet
wettelijk verplicht jaarlijks toestemming aan ouders te vragen, dit gaat dan ook niet

-

-

gebeuren. Eenmaal toestemming gegeven, dan blijft dit zolang het kind op school zit. In
groep 1/2 wordt dit geregeld, bij zij-instromers vraagt Jorine toestemming.
Leerpunt mbt informatie-toestemming: een volgende keer explicietere informatie geven,
dat het niet gaat om reclame-doeleinden. Ouders die in eerste instantie geen
toestemming hebben gegeven zijn per brief uitgebreider geïnformeerd. Een deel van de
ouders heeft positief gereageerd. Een ander deel heeft na drie mails niet gereageerd en
krijgen een brief waarin zij geïnformeerd worden dat er op oude voet verder gegaan
wordt. De toestemming op het gebied van informatiedoeleinden was niet wettelijk
verplicht.
Themavergadering over schrijven komt nog terug.
Ontruimingsoefening maandag 05-11-2018 ontruimingsoefening; goed verlopen binnen
de norm (5 min)

Rondvraag: Eric; wat zijn de stappen van het vakantierooster? Vanuit gemeente komt een voorstel;
binnen de gemeente buigt een directeur zich hierover, dan volgt er een voorstel. Hier stem je mee in,
of niet. Veel is al vastgelegd, gaat in feite alleen om de marge-uren.
Volgende keer dinsdag 22 januari (eten: waar en wie reserveert?) Voorstel: Joseph aan de Poel,
19.00u, Erica belt en reserveert.

