Vergadering Medezeggenschapsraad Panta Rhei
Datum: 21-11-2018
Tijd: 19:30 - 21:30 uur
Locatie: Lerarenkamer Panta Rhei

1. Opening en vaststellen agenda
De vergadering wordt om 19.30uur geopend met een voorstelronde vanwege nieuwe MR
leden.
2. Mededelingen
Er wordt gevraagd naar de verkiezingen van afgelopen september. Hier komt nog een
stukje over in de nieuwsbrief naar alle ouders.
3. Inkomende en uitgaande post
Geen bijzonderheden.
4. Notulen
Geen bijzonderheden.
5. Vaststellen vergaderdata
Woensdag 30 januari 2019
Woensdag 10 april 2019
Dinsdag 28 mei 2019
Woensdag 19 juni 2019, reserve datum
6.

Fotomoment

Volgende keer in januari.
7. Leerlingenraad
Twee leerlingen uit groep 8 willen graag een leerlingenraad. Er zijn inmiddels drie a vier
gesprekken geweest met directie. De leerlingen van groep 5 t/m 8 worden betrokken bij
de leerlingenraad. Van elk leerjaar mogen er twee leerlingen in. Graag wil directie dat er
een MR lid met de leerlingen om tafel gaat.
8. Sociale media protocol
Er wordt gevraagd of het Sociale media protocol wordt gedeeld. Leerlingen krijgen een
eigen protocol in hun Portfolio. Zowel onderbouw als bovenbouw heeft een eigen
document.
9. S.O.P Schoolontwikkelingsplan
Opmerkingen worden aangepast.
10.Functiebouwwerk
Het plan functiebouwwerk wordt uitgelegd. MR kijkt mee en controleert. Er verandert
niks voor komend schooljaar in het functiebouwwerk.
11.CAO
Er is een vragenlijst over de CAO van directie rond gegaan onder de leerkrachten. De
vragenlijst CAO wordt besproken en toegelicht aan de OMR
(oudermedezeggenschapsraad).
Er wordt verteld dat er weinig response van leerkrachten is als er iets moet worden
besloten. Misschien is de MR niet zichtbaar genoeg? Er kunnen flyers komen met naam
en foto. Dit kan door de school worden gehangen. Ook de data van de MR vergaderingen

kan worden gecommuniceerd naar andere leerkrachten. In het kwartaaloverleg kunnen
punten van de MR worden besproken.
12.Leerkrachten tekort
De folder over het leerkrachtentekort met tips om dit op te lossen van de overheid is
doorgenomen. Hetgeen wat vooral naar voren komt is het aantal uren dat we maken op
de Fedra scholen. Op Fedra scholen worden meer uren gemaakt op jaarbasis dan het
minimale aantal uren. We zouden de schooltijden kunnen aanpassen of meer
studiedagen kunnen inzetten.
De punten van de leerkrachten die in het kwartaaloverleg zijn besproken willen we graag
zien. Dit zijn de ideeën van het team waar we wat mee kunnen.
Het idee komt op tafel om mensen uit andere regio’s aan te trekken om hierheen te
komen. Ook kunnen (werkloze) leerkrachten die verder weg wonen via ICT vanuit huis de
lesinstructie geven aan een groep waarbij een onderwijsassistente/lerarenondersteuner
in de klas aanwezig is en ondersteunt.
Taken van de leerkrachten moeten worden bekeken. Taken als administratie,
schoonmaken, boekjes kopiëren, etc. Wat moeten leerkrachten echt doen en wat kan
door iemand anders worden gedaan? Denk aan bijvoorbeeld een schoonmaker die ook de
kasten en de tafels doet. Hier kunnen veel uren mee worden gespaard.
13.Rondvraag
Er wordt gevraagd of er gekeken is naar een schoollunch (bijvoorbeeld warm eten). Dit
was laatst in het nieuws. Hier is niet naar gekeken door school.
Daarna komt de vraag of er nog gekeken wordt naar het schoolplein. Het speeltoestel is
vorig jaar meerdere keren stuk geweest, waardoor er onveilige situaties ontstonden.
Alle onderdelen die stuk waren zijn vervangen. Bij het kleuterplein moeten er dingen
worden aangepast en bijkomen. Dit wordt in 2019 bekeken. Dit onderwerp is leuk voor
de leerlingenraad om over na te denken.
Ouders hebben het gehad over de kijkochtend en kijkmiddag. Ze vragen zich af of dit op
een ander moment van de dag kan. We hebben al één keer in het jaar een kijkavond.
Om de leerkrachten niet te veel te belasten met uren wordt er ook een
kijkochtend/kijkmiddag gehouden. Het onderwerp wordt meegenomen in de jaarplanning
van het volgende schooljaar.
Actiepunten:






Er moet een stukje over de MR voor de nieuwsbrief/eigenbijwijzer komen.
Notulen zonder namen doorsturen voor op de website.
Iemand van de PMR gaat met de leerlingenraad punten bespreken.
Flyers met foto en namen door de school? Willen we dit?
Vragen aan directie wat de punten van de leerkrachten waren die in het
kwartaaloverleg zijn besproken.

