Vergadering: Medezeggenschapsraad Panta Rhei
Datum: 17 november 2016
Tijd: 19:30 - 21:30 uur
Locatie: Lerarenkamer Panta Rhei
Aanwezig (leerkrachten):
Kim van Duijn
Mirjam de Huu

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

Aanwezig (directie):
Francis van Dijk

Afwezig:
Mischa Roberts
Tanja Hollenberg (secretaris)

1. Opening en vaststellen agenda
Lisette opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen welkom met een speciaal welkom voor
Annemieke Sinnige.
Dit is Annemieke haar eerste vergadering als MR-lid. De leden stellen zich aan elkaar voor.
2. Mededelingen




Mirjam, Sabrina en Kim geven een terugkoppeling over de informatie-avond van Paul Mol. De informatie
is een herhaling van de cursus van een aantal jaar geleden. Paul hanteert de visie van een formele MR.
Het was een interessante avond.
Memo PT: Nav van deze Memo is er een vraag over het beleidsstuk ICT. Dit stuk wordt opgesteld door
de kerngroep ICT. Wanneer dit aangeboden kan worden aan de MR is nog niet bekend. Tevens wordt er
gesproken over de klimaatbeheersing in de school. Dit onderwerp is meegenomen in de schouw.
Maandag as komt de inspectie op school. De focus bij dit bezoek ligt op sociale veiligheid en
vernieuwend onderwijs. De eindbeoordeling vind direct aan het einde van de dag plaats.

3. Inkomende en uitgaande post
Memo PT
Evaluatie sportdag
4. Notulen en aktielijst d.d. 26 september 2016
Tekstueel
De notulen worden met kleine aanpassing goedgekeurd. Francis mailt de in de notulen opgenomen
vergaderdata naar Monique zodat deze opgenomen kunnen worden in de schoolagenda.
Aktielijst
Zie bijlage
5. Protocol nieuwe media
Bij de stukken van de vergadering is het protocol nieuwe media van Fedra gestuurd. Hierin staat oa
opgenomen hoe om te gaan met Facebook. Opgemerkt wordt dat ouders toestemming moeten geven voor
het fotograferen van hun kinderen door leerkrachten. Dit wordt gevraagd bij de inschrijving van de leerlingen.
Dit zit in het dossier. Om te voorkomen dat hier toch per ongeluk overheen wordt gekeken, stelt de MR voor
om dit bij de startavond door de leerkracht te inventariseren.
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6. Protocol Facebook
Francis geeft toelichting op het protocol Facebook. 2 jaar geleden heeft de directie protocol Facebook
voorgelegd aan de MR. Op dat moment heeft de MR geen toestemming gegeven voor het aanmaken van
een Facebookpagina. Dit had o.a. te maken met de taakverzwaring voor leerkrachten.
In het nieuwe protocol ligt de verantwoordelijkheid bij de directie en worden leerkrachten niet belast met
deze taak.
De directie wil graag Facebook inzetten als promotiemiddel. De scholen in de regio hebben Facebook en
promoten hun school door activiteiten op Facebook te plaatsen. Ook komen er vragen van ouders waarom
Panta Rhei geen Facebook heeft.
Voorstel is om 3 maanden Facebook te gaan gebruiken en in de vergadering van 22 maart deze periode te
evalueren.
7. SOP
Francis legt uit dat het ondersteuningsprofiel nauwelijks is aangepast. De toetskalender is aangepast naar
het huidige schooljaar. Grootste aanpassing is in het Basis- en (licht) curatieve extra ondersteuning schema.
Waar aanbod leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen vorig jaar voldoende aanwezig was,
geeft Francis aan dat ze bezig zijn met een dyscalculie protocol. Hierdoor is het aanbod op dit moment
gedeeltelijk in ontwikkeling. Lisette neemt dit onderwerp op in de jaarplanning en stuurt een
instemmingsbrief.
8. Invalproblematiek
Het vinden van leerkrachten die kunnen invallen is landelijk een probleem. Invallers komen snel aan een
nieuwe baan en er is te weinig nieuwe aanwas van de Pabo. Dit schooljaar gaat het tot nu toe goed. Er
wordt vooral geworven onder eigen personeel. De verwachting is dat in de loop van het jaar dit lastiger gaat
worden. Het vraagt veel organisatietalent. Fedra houdt zich hier op stichtingsniveau mee bezig. Het naar
huis sturen van groepen zal alleen als uiterste middel worden ingezet.
9. Stand van zaken verkiezingen
Het was lastig om de juiste info te vinden over de regels en werkwijze. Er staat een verkiezingsprotocol op
de site van Fedra, maar dat maakte het niet makkelijker. Sabrina en Joyce hebben de werkwijze niet
beschreven omdat er in de loop van dit schooljaar een protocol met standaard documenten vanuit Fedra
komt. Sabrina vraagt medio februari na bij Fedra wat daar de stand van zaken is. Joyce geeft de
stembiljetten aan Tanja zodat zij deze kan archiveren. Indien wederom plekken in de MR beschikbaar
komen, dient eerder gestart te worden met het uitschrijven van verkiezingen zodat MR in nieuwe schooljaar
op sterkte kan starten.
10. Rondvraag
Mirjam stuurt namens de MR een condoleance kaart naar Tanja.
Om 20:55 sluit Lisette het deel met Francis.
 Protocol Facebook
MR bespreekt dit punt na. Besloten wordt om akkoord te gaan met het voorstel om de Facebook 3 maanden
te gaan proberen. Na deze periode wordt een definitief besluit genomen.
 Protocol Invallers
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. Er zijn een aantal punten die al wel naar
voren komen.
- Inlognaam en wachtwoord toevoegen
- Logboek / dagplanning in de invallersmap plaatsen online
- Wanneer de invallers inloggen vanaf groep 3 moeten ze ook bij de methode komen
Lisette mailt de stukken van Paul Mol en de reglementen naar Annemieke
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Ivm afwezigen deze vergadering is het notuleerschema aangepast.
17 januari, Mischa notulen
22 maart, Kim notulen
15 mei, Sabrina notulen
22 juni, Tanja notulen

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