Vergadering Medezeggenschapsraad Panta Rhei
Datum: 7 november 2017
Tijd: 19:30 - 21:30 uur
Locatie: Lerarenkamer Panta Rhei
Aanwezig (leerkrachten):
Kim van Duijn
Sabine Goedhart
Tanja Hollenberg (secretaris)
Tamara van der Heijden (Notulist)

Aanwezig (ouders):
Annemiek Sinnige
Sabrina Weijers (voorzitter)
Martijn Pels

Afwezig (leerkrachten):
-

Afwezig (ouders:
Eveline Kaan

Aanwezig (directie):
Francis van Dijk
Natasja Peters

1. Opening en vaststellen agenda
Sabrina opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen welkom. Eveline is
afwezig.
2. Mededelingen
Annemiek en Sabrina nemen om beurten het voorzitterschap op zich.
De GMR heeft geen vertegenwoordiging van de Panta Rhei. Er zijn geen aanmeldingen.
Tanja stapt daarom over naar de GMR. Irene Gravemaker stapt waarschijnlijk over naar
de MR. Tanja vraagt Irene (actielijst). Met het vertrek van Tanja zal er iemand anders
aangesteld moeten worden als secretaris. Kim neemt deze taak op zich. Er wordt
voorgesteld om op de OneDrive een map aan te maken waar alle documenten in
geplaatst worden. Kim zoekt uit of deze map ook met de oudergeleding gedeeld kan
worden (actielijst).
3. Inkomende en uitgaande post
Geen
4. Notulen en actielijst
De actielijst is doorgenomen en aangepast. Zie aangepaste actielijst. Er zijn geen
opmerkingen op de laatste notulen.
5. Begroting (Francis):
De directie heeft voor het opstellen van de begroting een accountant van Fedra
ingeschakeld. Het opstellen van de begroting is daardoor op een meer gestructureerde
wijze aangepakt. De begroting is nog concept. Zodra de plannen meer vorm hebben
gekregen, dan wordt de MR op de hoogte gebracht.
De begroting 2016-2017 roept wel wat vragen op. Sabrina stelt hierover vragen. Sabrina
stelt voor om te gaan werken met een template. Sabrina biedt aan om de directie te
helpen om op een overzichtelijke wijze de inkomsten en uitgaven in beeld te brengen. Dit
wordt opgepakt (actielijst). Francis oppert om de eindafrekening aan het einde van het
schooljaar te bespreken i.p.v. aan het begin van het nieuwe schooljaar.
6. Voortgang Portfolio (Natasja):
Groep 5 t/m 8 werkt met het leerlingportfolio. Het rapport is komen te vervallen. De
onderbouw (groep 1 tot en met 4) is rustig aan gestart met het inzetten van het

portfolio. De komende periode worden zij meer begeleid en zullen zij steeds meer het
leerlingportfolio inzetten/gebruiken. Eind november staan er leergroepen gepland met
alle onderbouwgroepen. De komende periode zullen er ook deadlines gesteld gaan
worden. Daaruit zal blijken wanneer de onderbouw het rapport zal loslaten en volledig zal
overstappen op het leerlingportfolio.
Sabrina geeft aan dat het voor ouders onduidelijk is wanneer de gesprekken zijn en
wanneer de leerlingen erbij aanwezig zijn. Er wordt een mail opgesteld naar de ouders
toe (actielijst).
7. Jaarplan (Francis):
Kernteam klassenmanagement is opgeheven. De leerkrachten uit dit kernteam zijn
verdeeld over andere kernteams. Door het vertrek van een aantal leerkrachten en de
komst van nieuwe leerkrachten is een aantal kernteams opnieuw samengesteld. Elk
kernteam, bestaande uit meerdere leerkrachten, werkt aan doelen uit het jaarplan.
Francis geeft aan dat dit goed loopt. Er zijn geen vragen.
8. Instemming schoolondersteuningsplan:
Op het schoolondersteuningsplan moet instemming verleend worden. De tekst is
aangepast. Tamara stelt vragen over de niveaus en het aantal bezoeken in de klas door
de zorgcoördinator en de directie. De directie gaat dit bekijken en aanpassen. Ook het
bespreken van de niveaus met ouders, wordt opnieuw bekeken en aangepast. De directie
gaat de benaming van de niveaus bespreken met de zorgcoördinatoren. Zodra de
aanpassingen zijn doorgevoerd, ontvangt de MR de aangepaste versie. Daarna zal er
instemming worden verleend (actielijst).
9. Invulling directietaken:
Natasja licht de verdeling van taken toe; Francis onderbouw, Natasja bovenbouw. Deze
verdeling werkt in de praktijk goed. De overige taken verdelen zij ook, maar hier zijn zij
nog zoekende in. Ze willen voorkomen dat er twee eilanden komen; OB/BB.
10. Oudertevredenheidsonderzoek:
Francis vraagt de ouders van de MR naar hun mening over de uitkomsten. De
schooltijden komen ter sprake. Francis legt uit wat er met de uitkomsten zal gebeuren.
De directie maakt voor de ouders een korte analyse van de uitkomsten.
11.Leerkrachtentevredenheidsonderzoek:
De werkdruk en de scholingsmogelijkheden komen ter sprake. Francis licht toe wat er
met de uitkomsten zal gebeuren.
Francis en Natasja verlaten de MR-vergadering
12. Jaarplanner
De jaarplanner wordt besproken. Het is niet verplicht om een jaarplanner te hanteren,
maar het is wel gemakkelijk. De jaarplanner wordt puntsgewijs doorgenomen. Kim past
de jaarplanner aan (actielijst).
13. Rondvraag:
Cursus MR/GMR: wat is de agenda en wie gaat er naar toe?

Actiepunten:
Jaarverslag: Kim en Sabrina maken het jaarverslag.
Tanja vraagt Irene of zij interesse heeft om de MR in te stappen.
Tanja zet de laatste notulen van vorig schooljaar op de website.
Sabrina gaat samen met de directie zitten om de begroting door te nemen.
Sabrina maakt een template.
Natasja en Tamara maken een tijdlijn gesprekcyclus portfolio voor ouders.
Kim past de jaarplanner MR aan.
Directie past de SOP aan (n.a.v. punten Tamara en Sabrina). Daarna leest de MR
de aangepaste versie. Vervolgens geven wij instemming. Tanja maakt de
instemmingsbrief.
Kim zoekt uit of de ouders toegevoegd kunnen worden aan ‘groepen’ via outlook.

