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Notulen vergadering Medezeggenschapsraad
Datum
Aanvang
Plaats

: dinsdag 7 februari 2017
: 19:30 uur
: Teamkamer D.W. van Dam van Brakelschool
Marjan is vanavond afwezig!

1. Opening
2. Notulen 22 november 2016
- Brief over verkeerssituatie; actiepunt Marjan.

3. GMR
 De GMR werkt sinds 1 januari met een andere opzet dat voorheen.
 Het zg. paraplumodel bestaat uit een structuur met een dagelijks bestuur
(voorzitter, secretaris en alle voorzitters van de themaraden)
en vijf themaraden (Beleid&Strategie, Financiën, Onderwijs, Personeel en
Communicatie). Van alle stroommscholen is minimaal een persoon (ouder of
personeelslid) afgevaardigd in de GMR(-themaraden).
 In iedere themaraad zitten 4 personen (twee ouders en twee
personeelsleden). Zij bespreken documenten die aangeleverd worden door
het bestuur en geven daarop een advies of goedkeuring. Hiervan maken zij
een verslag. Het dagelijks bestuur bekijkt of het proces van advies of
goedkeuring goed is verlopen en of het niet in strijd is met ander beleid of
wettelijke regels. Hierna wordt het advies of de goedkeuring door het dagelijks
bestuur vastgesteld.
 Alle MR-en van de 15 Stroommscholen worden geïnformeerd over de zaken
die het DB heeft besproken.
 Er is een nieuw (G)MR-reglement vastgesteld waarin het paraplumodel is
opgenomen.
 Bart Weenink heeft besloten niet langer lid te blijven van de GMR. Leo
Weyman is lid van de themaraad Communicatie en wordt secretaris van het
Dagelijks Bestuur. Er is een nieuwe GMR-voorzitter benoemd; Denis Aarsen
(ouder van De Bolster).

4. Verslag PR commissie > stand van zaken
- Kijkochtend / informatiepakketten naar peuterspeelzaal
Gezamenlijke informatie pakketten van beide scholen worden voor de
voorjaarsvakantie aan alle 3 jarige peuters meegegeven.
- Website; er komen testemonials van ouders, (oud) leerlingen. Filmpje
rondleiding door de school.
- Ponymarkt; de opzet was al beter maar we gaan dit nog verder uitwerken.
Promotiedoel nog duidelijker 》spandoek met pakkende tekst.

5. Nieuws van de directie
- Stand van zaken omtrent het ‘vervangen’ van het dak.
Inmiddels is de ‘noodtoestand’ afgeroepen; de wethouder en Esmee
(directeur STROOMM) zijn hier geweest. Meerdere bedrijven zijn wezen
kijken, met verschillende meningen over de stand van de dak.
Wethouder Buwalda had al meer toegezegd, maar is daar op terug
gekomen.
Van Horssen uit Aalst is deze week al druk bezig geweest qua reparaties:
kleine gaatjes dicht maken bij de naden van de koepels.
Na de voorjaarsvakantie zijn de plafondplaten en de binnenkant van de
afwerking van de koepels vervangen.
- Schuurtje kleuters; Marieke en Mariska gaan hier samen voor zitten en
kijken wat er voor in de plaats komt.
6. Nieuws van de OR
- Thema Avondvierdaagse is bekend; rock & roll.
- Nieuws van de penningmeester: helaas zijn er geen achterstallige
ouderbijdragen meer binnengekomen.
De penningmeester zou het fijn vinden wanneer er weer een korte lijn is
met onze administratief medewerker.
7. Schoolontwikkeling; waar zijn we in de praktijk mee bezig.
Doorgaande lijn in de weektaak van groep 1 t/m 8. Van planbord naar
dag/weektaak op papier.
Een aantal keer per jaar zullen er gezamenlijke projecten zijn van groep 1 t/m
5. In groep 6 t/m 8 gaan de leerlingen in kleine groepjes met zelf gekozen
projecten aan de slag.
De teamleden zijn gestart met collegiale consultaties.
8. Rondvraag
Bart; de centrale eindtoets is niet meer bepalend. Dit jaar is nog hetzelfde qua
aanpak als vorig jaar. Advies van de basisschool is bepalend. Voorlopig wordt
de eindCITO nog als meetinstrument gebruikt. Binnen de STROOMM scholen
wordt wel bekeken wat ieders ervaringen zijn met verschillende eindtoetsen.
Anouk; vanuit PR-punt is het een idee om bij de intake gesprekken met
nieuwe ouders te informeren op basis waarvan ze voor onze school hebben
gekozen. En hoe de ervaringen qua informatievoorziening waren.
Volgende vergadering: dinsdag 11 april ’17 19:30u

