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1. Opening & vaststelling van de agenda

Leonie opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Iris, Richard en Etienne
hebben zich afgemeld. Voor volgende vergadering wordt besloten het punt bezetting en
voorbereidingen van vergaderingen op de agenda te zetten.
2. Vaststellen Verslag 17 juni 2017

Ad 8 Uitslag van de enquête was duidelijk en is inmiddels via de Infoase aan de ouders
gecommuniceerd. MR zal de start en de communicatie ten aanzien van het
continurooster voorbereiden.
Ad 9 Moet nog verder opgevolgd en uitgewerkt worden.
Het verslag wordt met dank aan de notulist vastgesteld.
3. Actielijst

Ad 23 ‘Contact leggen met MR Pastoor van Ars’. Besloten wordt de extra vergadering van
14 mei 2018 daarvoor in te zetten
Ad 29 ‘Stap naar continurooster bespreken’ kan worden afgesloten. Zie ad 8
4. Mededelingen (teamnieuws / personele wijzigingen)

-

Meester Gerard en Juf Mia gaan op 1 november 2017 met pensioen.
Juffrouw Marianne de Vries is aan het re-integreren. Haar herstel loopt
voorspoedig. Ze is mee geweest met het kamp van groep 8
Het drempelonderzoek is inmiddels afgenomen en er is naar verwachting
gepresteerd.
Donderdag 5 oktober wordt er gestaakt. Adam heeft van geen enkele ouder
reactie gehad op het bericht hieromtrent.

5. Jaarverslag 2016-2017 / Jaarplan 2017 – 2018

De MR geeft een compliment voor de inzet van het team. Er zijn stappen gezet.
In het algemeen de opmerking om de gewenste resultaten in het jaarplan iets concreter
op te nemen en daarmee meer meetbaar en inzichtelijk te maken.
Integrale aanpak:
Een startende leraar wordt nu 3 jaar(was 2 jaar) begeleid van startbekwaam tot
vakbekwaam.
Toelichting:
De open toelichting wordt door de MR gewaardeerd. Er spreekt eerlijkheid en
kwetsbaarheid uit. Bij het punt Onderwijs worden wel de aantallen verwijzingen
genoemd maar niet het totaal van de leerlingen. Het vermelden van de totalen
(percentages) geeft meer inzicht.
Jaarplan:
Het is een ambitieus jaarplan waar veel van de punten uit de ouderenquête in terug
komen.
Begeleiding individueel kind:
Lijkt niet duidelijk aan bod te komen. Adam geeft aan dat dit in punt 2 van de
kwaliteitszorg zit: we maken een (anoniem) overzicht van alle leerlingen die individuele
zorg krijgen, met daarbij het doel en de resultaten. Dit levert informatie en inzicht over
waar de zorg aan wordt besteed en wat daar het resultaat van is.
Traject communicatie 2.0:
Is een traject dat gericht is op het ontwikkelen van de algemene communicatie
vaardigheden. Gesprekken met ouders vormen een onderdeel daarvan.
Overblijf:
Er hebben de laatste tijd nauwelijks incidenten plaatsgevonden. Er zal naar ouders vaker
worden gecommuniceerd hoe op De Oase de overblijf is georganiseerd. Een
aandachtspunt: ‘aan leerlingen die te maken hebben gehad met een vervelend voorval,
beter terugkoppelen wat er aan gedaan is’.
6. Ouderbetrokkenheid

Er worden bijeenkomsten georganiseerd in alle klassen. De ervaringen zijn nog divers,
maar een eerste stap is gezet. Ervaringen zullen worden meegenomen naar volgend jaar.
7. Voortgang nieuwbouw/ vorming IKC

Vorming IKC: PACT-training Er is op maandagavond 4 september een bijeenkomst
geweest met alle medewerkers (DAK, Pastoor van Ars en De Oase). Hierbij hebben de
medewerkers aan kunnen geven met welk thema uit het plan van aanpak ze aan de slag
willen. Een aantal medewerkers neemt deel aan de eerste vijf gevormde werkgroepen.
Op maandagavond 9 oktober gaan ze hier mee verder. De voortgang zal regelmatig
worden besproken met de MR.
Voortgang nieuwbouw: Er zijn 5 partijen geselecteerd voor de bouw van gehele complex
aan de Donker Curtiusstraat, naast het nieuwe Kindcentrum hoort hier ook Hofstad
MAVO/HAVO en het CJG bij. Hieruit zullen er 3, na een tweede ronde waarin de partijen
verder worden bevraagd, geselecteerd die daadwerkelijk een plan en tekening gaan
maken. Daaruit wordt uiteindelijk de definitieve partij gekozen.

Binnenkort verschijnt hierover ook weer een bericht in de Infoase. De reacties op deze
informatie verstrekking zijn volgens de oudergeleding van de MR positief.
Het voorlopige ontwerp zal waarschijnlijk omstreeks februari 2018 beschikbaar zijn, dat
zal het laatste moment zijn dat de MR in haar adviesrol nog invloed zal kunnen
uitoefenen. Adam gaat informeren of hij hierover wat meer duidelijkheid kan krijgen.

8. Ouderenquête

De agenda van de MR zal worden ingericht langs de speerpunten die door de MR zijn
vastgesteld. De losse opmerkingen zullen in meerdere Q & A worden behandeld en
gecommuniceerd. Leonie en Adam zullen hier een voorzet voor maken.
9. Rondvraag

Adam:
Hoe gaan we verder met het punt Sociale Media?
De leerlingenraad zal betrokken worden voor het opstellen van de richtlijnen voor
sociale media.
De ouders willen we ook betrekken in de vraag ‘Wat te doen met misbruik van sociale
media’. Een idee is om dit te doen op een algemene ouderavond. Adam gaat kijken of hij
iemand kan vinden die dit onderwerp wil begeleiden op de ouderavond.
Petra:
Hoe staat het met de nieuwe naam van het Kindcentrum?
Adam geeft aan dat de uitgeschreven wedstrijd, volgens de betrokken partijen, geen
passende naam heeft opgeleverd. Het verdere traject zal binnenkort gecommuniceerd
worden.

10. Sluiting

Leonie sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 20-11 om 20:00uur

