Notulen MR vergadering BS Onze Wereld 17-01-2017
Aanvang 19.30
Aanwezig: Hans Orelio, Karim Khallouki, Rien Kanaar, Maureen Vasconcellos, Dilek Orman,
Rofeida Assoufi, , Niyazi Kocabas, , Olaf Aries ( later i.v.m. de adviesgesprekken groep 8 )
Afwezig: Iman Meziane ( zonder bericht ), Mona el Sayed, Eva de Brabander
Gebouw Brandtstraat 87

1: OPENING: door Rien Kanaar

2: NOTULEN van 22-11- 2016 zijn bij deze goed gekeurd. Met dank aan Eva.

3: Mededelingen:
Hans O.: Goed gestart na de kerstvakantie. De toets periode groep 2 t/m 7 is gestart.
Adviesgesprekken groep 8.

4: Jaarplan en vorderingen ( wordt door Hans O. uitgereikt )
Stand van zaken Onze Wereld



Onderwijs:

Invoering 4D:
Opbrengstgericht werken
Werken in 3 niveaus binnen de groep
L.O.V.S. zie je terug in de groepsplannen

Invoering rekenmethode Rekenzeker gr.3 t/m 6:
Wij worden begeleid door het H.C.O.

Invoering Station Zuid:
Is wel in 1 keer ingevoerd. Lijn 3 ( leesmethode voor groep 3 ) is nu al 3 jaar ingevoerd.

Invoering methode Engels voor gr.7 en 8

Invoering Kleuterplein, met woordenschat: gr.1 en 2:
De woordenschat staat centraal.

Keuze taalmethode:
Dit traject loopt nu.

Keuze S.E.O.:
Dit is/wordt een onderdeel van het Schooveiligheidsplan.
Er is een pestprotocol.
Manier van handelen van de leerkracht is belangrijk.
Binnen de werkgroep worden er omgangsregels met elkaar afgesproken en men bekijkt nog
of er een nieuwe methode komt. Voortgang en eventuele keuzes hierover zullen terugkomen
in de MR.

SPPOH:
Passend onderwijs is in ontwikkeling.

Doorgaande lijn Zelfstandig Werken:
Er worden afspraken gemaakt en vastgelegd binnen de school, zodat iedere leerkracht
volgens deze richtlijnen werkt.
Eén lijn binnen de school en dit borgen.



Gebouw:

Nieuwbouwtraject komt terug bij punt 10.



Ouders:

Ouderbetrokkenheid 3.0:
Er is een studiedag geweest met de ouders. Hoe gaan we nu verder?
Koffieochtenden worden goed bezocht, vaste kern ouders.
Er worden verschillende onderwerpen besproken.

H.E.A.:
De naschoolse activiteiten voor periode 2 voor de leerlingen zijn gestart.

MR:
Zijn goed op weg.

Ouderparticipatie:
Er is een werkgroep die zich hierin verdiept.



Overige zaken:

I.C.T.:
De werkgroep is in overleg. Er worden 50 nieuwe p.c.’s aangeschaft.

Personeelsbeleid:
Het taakbeleid, gesprekcyclus, begeleiding komt hier aan de orde.
De stuurgroep personeel is bezig een document op te stellen:
Wat wordt verwacht van een Onze Wereld leerkracht.?

BAC:
Is gestart. Zie punt 7 van de agenda.

Rapporten:
Dit schooljaar starten wij met nieuwe rapporten. Het plan is om in de toekomst het rapport
helemaal te digitaliseren.

5: Schoolgids:
Wordt in delen uitgereikt en besproken.

6: Jaarplan MR:
De MR is nu 1 jaar bezig. De info naar ouders en team is beknopt en éénrichtingsverkeer
vanuit de MR.
Nadenken wat wij in de toekomst hiermee doen, zodat het meer leeft binnen team en ouders.
Wij komen de volgende MR vergadering hierop terug.

7: BAC:
De vacature sluiting was 14-01-2017. Er zijn 14 brieven ontvangen, waarvan 3 mensen zijn
geselecteerd voor de 1e gespreksronde.
Dit vindt plaats op 31-01-2017. Na deze gespreksronde wordt bekeken wie uitgenodigd
wordt voor de 2e gespreksronde op 13-02-2017.

8: Veiligheidsplan:
Dit is verplicht vanuit de overheid. Bij een inspectiebezoek kan hiernaar gevraagd worden.
Bij de opzet van het Schoolveiligheidsplan is gekozen voor de Veiligheidskaart, checklist ten
behoeve van het (ontwerp van een) schoolveiligheidsplan, van het Nederlands Jeugd
Instituut. De vier te onderscheiden aspecten van veiligheid worden hierin zodanig in beeld
gebracht dat de school kan nagaan in hoeverre aspecten en de daarbij behorende
maatregelen worden behartigd.
De te onderscheiden aspecten zijn:
-

Beleidsaspecten
Sociale aspecten
Grensoverschrijdende aspecten
Ruimtelijke aspecten

Op dit moment vindt er een inventarisatie plaats van alle mogelijke regelingen en afspraken
op bovengenoemde gebieden. Vervolgens worden de uitkomsten ingekaderd binnen
bovengenoemde aspecten. Op basis daarvan kan effectief gekeken worden of aan alle
aspecten wordt voldaan of dat aanpassingen noodzakelijk zijn.
Gezien de veelheid aan onderwerpen die onder “veiligheid” vallen wordt afgesproken het
nieuwe veiligheidsplan tot de zomer als “groei-document” te behandelen binnen de MR.
Ook intern binnen de school zal het Veiligheidsplan in het overleg met de leerjaren op de
agenda worden gezet.
Uiterlijk in juli zal het nieuwe Schoolveiligheidsplan gereed moeten zijn.
Gekoppeld aan het Schoolveiligheidsplan zal een checklist “Periodieke acties” worden
opgenomen ter controle (mede door de MR) op de uitvoering van in het
Schoolveiligheidsplan opgenomen periodiek te ondernemen acties zoals brandoefeningen,
controles op gymtoestellen, veiligheidsinspecties in en om het gebouw etc.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren
bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten
doen bij vermoedens van geweld. BS Onze Wereld heeft een meldcode opgesteld met
daarin de 5 stappen uitgewerkt voor de schoolsituatie. Eén van onze IB’ers (Melanie
Marcussen) is getraind als aandacht-functionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.
Zij deelt de werkzaamheden met de ander IB-ers.
De andere IB-ers en bouwadjuncten worden geschoold.

9: Voortgang Nieuw Bouw:
De presentatie door architectenbureau LIAG was anders dan het schetsontwerp.
De extra ruimte die in eerste instantie gepresenteerd werd, kwam niet terug in het
schetsontwerp. Volgende week komt de architect met een nieuw schetsontwerp.

10: Rondvraag:
Hans O: de planning van de MR vergaderingen januari 2017 t/m juni 2017 is verstuurd.

De vergadering wordt om 21.10 uur gesloten.

