Vergadering: Medezeggenschapsraad Panta Rhei
Datum: 22 juni 2017
Tijd: 19:30 - 21:30 uur
Locatie: Lerarenkamer Panta Rhei
Aanwezig (leerkrachten):
Kim van Duijn
Mirjam de Huu
Mischa Roberts

Aanwezig (ouders):
Sabrina Weijers
Joyce de Koning
Lisette Kraakman (voorzitter)
Annemieke Sinnige

Afwezig (leerkrachten):
Tanja Hollenberg (secretaris)
Aanwezig (directie):
Francis van Dijk
Natasja Peeters

1. Opening en vaststellen agenda
Lisette opent de vergadering om 19:30 uur.

2. Mededelingen
Francis geeft aan blij te zijn met de wijzigingen in de directie. Zij zijn nu 3 weken aan het werk in de nieuwe
structuur, door de drukte aan het eind van het schooljaar zal de verdere taakverdeling later uitgewerkt
worden.
Voor de functie van zorgcoördinator is de sollicitatieprocedure binnen Fedra opgestart.
Er hebben zich 3 leerkrachten gemeld voor de 2 vacatures in de PMR. Van deze leerkrachten is er 1 nieuw
op school. Francis zal met haar het gesprek aangaan of het niet verstandiger is zich volgend jaar aan te
melden, als de eerste termijn van Kim is afgelopen en de tweede termijn van Tanja.
Voor de OMR is er 1 officiële aanmelding geweest. Er zijn meerdere ouders die interesse getoond hebben
en Annemieke aangesproken hebben. Mochten er in totaal meer dan 2 aanmeldingen binnen komen zullen
Annemieke en Sabrina (samen met de leerkrachten) nog voor de zomervakantie verkiezingen organiseren.
Kim zal begin volgend schooljaar, eventueel samen met Tanja, het MR jaarverslag 2016/2017 opstellen.

3. Inkomende en uitgaande post
1 aanmelding voor de oudergeleding van de MR

4. Notulen en aktielijst
Tekstueel
Er is 1 wordt kleine wijziging gemeld, ligt moet licht zijn. De notulen worden goedgekeurd.
Aktielijst
Zie bijlage
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5. Memo PT

Toetsen:
De score voor de IEP toets was dit jaar onder de norm. Vorig jaar was er ook aangeven dat de score onder
de norm was, maar dat bleek niet te kloppen, omdat de Panta Rhei in een andere categorie valt. De norm is
destijds bepaald op basis van een hele kleine testgroep, de vraag is of deze representatief was. Fedra zal
onderzoeken of zij volgend jaar doorgaan met de IEP of gaan kiezen voor een andere eindtoets (CITO).
Kernteams:
Taalbeleid is af. ICT beleid wordt 1e helft van het komende schooljaar opgepakt. Er is een tool ontwikkeld
waarbij de leerkrachten kunnen zien welke apps ze kunnen gebruiken.
Personeel:
Jan Schotman heeft vorige week aangegeven een nieuwe uitdaging gevonden te hebben op een andere
school. Hierdoor is het taakbeleid nog niet af. Zodra de vacature ingevuld is en het taakbeleid afgerond is zal
Francis dit afstemmen met de PMR.
6. Invoeren portfolio’s
Naar aanleiding van uitgebreide toelichting die Tamara in de vorige vergadering gegeven heeft, verleent de
OMR instemming op de invoering van portfolio’s in groep 5 t/m 8. De rapporten komen hiermee te vervallen.
Rapportgesprekken heten voortaan ontwikkelingsgesprekken. Tamara zal de leerkrachten gaan
ondersteunen bij het gebruik van de portfolio’s.

7. Schoolgids
Francis heeft de MR een voorlopige versie van de schoolgids gestuurd, omdat deze nog niet helemaal
gereed is. Opmerkingen kunnen tot eind volgende week direct naar Francis worden gestuurd.

8. Vaststelling ouderbijdrage
De ouderbijdrage blijft het komende schooljaar gelijk aan het huidige schooljaar. De MR zal begin volgend
jaar de eindafrekening en de evaluaties van de commissies ontvangen. Dit schooljaar heeft een hoger % de
ouderbijdrage betaald dan vorig jaar. De ouderbijdrage is betaald door 77,36% van de ouders. De
pauzevervanging slechts door 53,11% van de ouders. Dit is een punt van zorg, want dit gaat ten laste van
de onderwijsgelden. Eventueel kan er gekeken worden of het verstandig is dit bedrag als 1 geheel te innen.
De MR zal begin volgend jaar de eindafrekening en de evaluaties van de commissies ontvangen.

9. Nascholingsbeleid
De PMR stemt in met het nascholingsbeleid.

10. Jaarplan
Francis licht het jaarplan toe. Het komende jaar zal er extra aandacht zijn voor samenwerking met partners
in de wijk (o.a. Zeester en Stichting Welschap).
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11. Rondvraag







Mischa geeft aan volgend schooljaar te starten als leerkracht op Basisschool De Ark.
Steeds meer kinderen nemen een koekje mee i.p.v. fruit, dit beleid zal weer worden aangescherpt.
Lisette vraagt wat de status is omtrent de problemen met de klimaatbeheersing binnen de school.
Francis geeft aan dat er inmiddels wel screens geplaatst zijn, maar dat dit nog niet voldoende is. Dit
onderwerp blijft onder de aandacht.
Er wordt aangeven dat het onkruid rondom het Pand Erbij de school een zeer armoedige uitstraling
geeft. Francis zal met Tsjeerd kijken hoe dit weggehaald kan worden.
Het opknappen van het schoolplein is iedere keer verschoven, tot het Pand Erbij weggehaald kan
worden. Aangezien voorlopig dit pand nog nodig lijkt te zijn zal er gekeken worden of er niet eerder
iets gedaan kan worden.
Lisette uit haar zorg rondom het roken bij het schoolplein binnen het zicht van de kinderen (ook door
de leerkrachten).

Lisette dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
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