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Leonie Thush
Chantal Amoureus

1. Opening & vaststelling van de agenda

Leonie opent om 20:30 de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Het agendapunt ‘communicatie ouders en school’ wordt opgeschoven naar de volgende
vergadering: evaluatie van de ontwikkelgesprekken vindt plaats zodra de enquêtes
hierover verwerkt zijn en hier iets over te zeggen valt.
Naar aanleiding van de uitkomst van de ouderenquête is er via de Infoase een
beschrijving over hoe De Oase werkt aan individuele aandacht voor de leerling onder
ouders verspreid. Het agendapunt ‘aandacht voor individuele leerling’ kan deze keer van
de agenda.
Er wordt een nieuw actiepunt (5a) toegevoegd aan de agenda: ‘communicatie over de
plaatsing van nieuwe leerlingen in een klas’.
2. Vaststellen Verslag 15 januari 2018

Verslag wordt zonder verdere opmerking vastgesteld.
3. Actielijst

Het actiepunt ‘training MR’ (30) zal verplaatst worden naar een moment na de
verkiezingen. Het actiepunt ‘uitleg planning studiedagen’ wordt verschoven naar een
later moment, namelijk zodra de jaarkalender definitief is. Het anti-pestbeleid is terug te
vinden in verschillende stukken. In het stuk over individuele aandacht voor leerlingen
wordt algemeen verteld wat in de klassen gedaan wordt (SOVA) of extra aandacht indien
nodig. In het zorgplan staat wat de leerlingenraad en het anti-pestteam doen. De overige
onderwerpen uit de ouderenquête blijven op de actielijst staan.

4. Rondvraag

Er zijn geen rondvragen.
5. Besluitvormingsproces over de plaatsing van nieuwe leerling

De IB’er maakt in het proces van plaatsing van een nieuwe leerling de afweging,
aangezien zij het best op de hoogte is van de samenstelling en zorgzwaarte van de
verschillende groepen. Hierbij worden alle aspecten meegewogen. Er is gesproken over
een recente casus en aan de hand hiervan zijn een aantal vragen gesteld en beantwoord.
Aandachtspunt: tijdige communicatie met alle betrokkenen.
6. MR

Modelreglement: het reglement is aangepast naar de wet. De vraag is: wat zijn de
verschillen met de voorgaande wet? Deze vraag wordt aan de juridisch medewerker van
het bestuur voorgelegd.
Actiepunt Adam
Verkiezingen: Etienne en Richard hebben in overleg met de voorzitter aangegeven af te
treden. De verkiezingen worden nog dit jaar georganiseerd. Gesproken is om net als
voorgaande keer een uitvraag in de Infoase te doen waarop ouders kunnen reageren en
zichzelf voor kunnen stellen. Daarna zal de verkiezing plaatsvinden. De zittende MR moet
kandideren. Ook de huidige zittende oudergeleding moet zich opnieuw kandideren. De
berichtgeving in de Infoase zal plaatsvinden op 6/13 of 20 april.
Actiepunt Leonie
7. Extra middelen werkdrukverlaging:
In april wordt de eerste forecast bekend. Afhankelijk van de stand van zaken wordt
duidelijk of we extra middelen mogen inzetten. Lucasonderwijs heeft zich op het
standpunt gesteld dat middelen niet zo maar kunnen worden ingezet als er al sprake is
van een tekort op de lopende begroting. In feite wordt er dan waarschijnlijk al aan
werkdrukverlaging geld besteed.
Adam zal dit verduidelijken naar ouders zodat mogelijke verwachtingen bijgesteld
kunnen worden.
Vrijwillige ouderbijdrage: de vergadering heeft de mogelijke wijzen van het uitvragen
van een bijdrage voor schoolreisjes/kamp/uitstapjes besproken. Vanuit de MR is
aangegeven om bij het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage uit te gaan van
solidariteit. Dit zou er op neer komen dat groep 1 t/m groep 8 mogelijk een gelijk bedrag
betalen. Het verschil tussen onderbouw en bovenbouw zou hiermee komen te vervallen,
groep 0 betaalt niet of minder gezien het latere instroommoment. Adam neemt dit mee
in het volgende overleg met de Ouderraad.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) : Op dit moment zijn we in
afwachting van een aantal protocollen van Lucasonderwijs. De MR zal aangehaakt
blijven, om kritisch mee te kijken naar wat er nodig is om tegemoet te komen aan de
wijziging in de privacywetgeving zonder dat het de onderwijskwaliteit negatief
beïnvloedt.
Jaarkalender: Eind deze maand zal bekend worden wanneer de werkweek van groep 8
naar Vledder volgend jaar plaatsvindt. De jaarkalender is dus ter kennisneming en wordt
bij de volgende vergadering vastgesteld.

8. Voortgang nieuwbouw/vorming IKC
De leidinggevende van Timo Dak (Sonja) is langzaamaan haar werk weer aan het
oppakken.
De PACT-trainingen zijn afgesloten met een prettige bijeenkomst in februari dit jaar.

9. Mededelingen (team)
- Ginny de la Croix zal op 27 maart haar laatste les geven in groep 7b. Zij zal per 1 mei
een andere functie buiten Lucasonderwijs betrekken.
- Marianne van Rijn zal als zij-instromer de werkzaamheden van Ginny in groep 7b
overnemen.
- Rosa van Kleef is sinds kort 2 dagen als zij-instromer werkzaam bij de kleuters.
Mededeling Adam: De Oase doet mee aan Collegiale Visitatie van directeuren
Lucasonderwijs, wat inhoudt dat schoolleiders van Lucasonderwijs scholen bezoeken die een
hulpvraag hebben. Op 13 april zal een visitatiedag plaatsvinden op de Oase. De hulpvraag
die De Oase op dit moment heeft, gaat over de aansluiting van het kindgesprek en het
ontwikkelgesprek. Op 13 april zal een bezoek aan de Oase plaatsvinden waarbij ook
gesproken zal worden met ouders. Er wordt geen advies gegeven, daar is het HCO voor,
maar er wordt gekeken naar het proces.
10. Sluiting
Leonie sluit de vergadering om 21.30
De volgende vergadering is op 14 mei om 19:30

