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1.

Welkom en mededelingen
Paulien heet iedereen welkom, het is de laatste vergadering van dit jaar en de
allerlaatste op de Lanslaan in dit gebouw.

2.

Notulen 23 mei
De notulen worden goedgekeurd. Ze worden geplaatst op de site.

3.

Actielijst
Alle punten zijn uitgevoerd.

4.

Tijdelijke huisvesting
De gemeente heeft het gebouw aan de Bontekoelaan opgeleverd, er is het afgelopen
weekend hard geklust. Op Stip kunnen wij tijdelijk twee dagen gymmen. Het is 16
minuten lopen voor een doorsnee persoon, met een groep is dit veel langer. We
krijgen geen geld voor het vervoer van de kinderen. Er is vanuit het bestuur een
brandbrief naar college van burgemeester en wethouders gegaan en naar alle
raadsleden. De MR gaat ook actie ondernemen door het schrijven van een
brandbrief. En we willen de pers benaderen, omdat er geen vervoer is om naar een
gymzaal te gaan. Chantal Broekhuizen is onze contactpersoon bij het bestuur, we
houden elkaar op de hoogte. De politiek gaat op reces. De brief wordt na dit reces
verstuurd. Tegelijkertijd wordt de pers dan ingelicht. Jon biedt aan een eerste opzet
voor een brief te schrijven.

5.

Nieuwbouw
Ook hier speelt het probleem van de gymzaal en tevens het probleem van de extra
lokalen. Alles heeft met elkaar te maken, de telling van de kinderen is hierin heel
belangrijk. De gemeente gaat uit van een oudere telling die al niet meer up- to-date
is. Er zijn veel kinderen bijgekomen het afgelopen jaar. Momenteel is het project
stilgelegd om zo eerst duidelijkheid te krijgen over de vierkante meters die we tot
onze beschikking krijgen.

6.

Actie PO
Ook onze school heeft een uurtje gestaakt. Het brengen van de kinderen was
wisselend, enkele busjes reden op de normale tijd. Anderen kwamen later, kinderen
werden gebracht door ouders, anderen gingen direct naar het zwembad voor de
kijkdag. Er is geïnventariseerd onder het personeel hoe de dag is verlopen.
Uiteindelijk moesten we wel enkele kinderen opvangen op het plein. Voor een
regioschool als onze school is actievoeren op deze wijze toch een ander verhaal dan
op regulier onderwijs.
RAFAEL IS ONTSTAAN UIT HET SO VAN DE PR. WILHELMINASCHOOL EN
DE RAFAËLSCHOOL VOOR ZEER MOEILIJK LERENDE KINDEREN (ZML)

7.

Vaststellen schoolgids 2017-2018
De schoolgids ligt bij de drukker en gaat maandag 3 juli mee. Pien bedankt de MR
voor de snelle actie van het meelezen.

8.

Definitieve vaststelling taakbeleid
De taakuren voor de leerkrachten en assistenten zijn nu concreet gemaakt voor al
het personeel. Het overleg van directie en enkele medewerkers heeft geleid tot een
verschuiving van taken binnen extra opslag en taakuren. De verdeling van uren
behorende bij een taak is ook opgesteld, de lijst zonder namen wordt ons
toegestuurd door Pien.

9.

Nascholingsplan schooljaar 2017-2018
Alle scholingsplannen op schoolniveau en persoonlijk niveau zijn nu duidelijk voor het
komende jaar. Gezamenlijk: mondelinge taal en schriftelijke taal worden uitgewerkt
voor de studiedagen. Vanuit Reinaerde worden er cursussen persoonlijke veiligheid
gegeven. In de nabije toekomst zullen twee medewerkers van Rafael deze cursus
gaan aanbieden. Er worden cursussen ingekocht via Speciaal Centraal, waarbij wordt
gestreefd naar accreditatie van deze cursussen, zodat mensen punten kunnen halen
voor lerarenregister.

10. GMR
GMR en medewerkers hebben een brief gekregen dat de Heer Mittelmeijer de nieuwe
voorzitter is van het College van Bestuur. Hij is benoemd door de Raad van Toezicht.
Op 1 september legt het oude College van Bestuur zijn taken neer en wordt het werk
overgedaan naar de nieuwe voorzitter. Het College zal verder uitgebreid worden door
nog één of twee personen. De Raad van Toezicht wil ook twee of drie nieuwe leden.
Hier wordt een profiel voor opgesteld. Arjen gaat het MR-adres opnieuw doorgeven
aan de secretaris van de GMR, zodat we hopelijk de stukken van het bestuur en de
MR weer krijgen.
11. MR vergadering volgend schooljaar
Wanneer Diana inderdaad start op de PABO, zal er een plaats vrijkomen. De MR
stuurt dan een mail wie interesse heeft in deze taak. Fijn als deze vanuit de
onderbouw komt en misschien iemand vanuit de OOP.
12. Rondvraag/afsluiting
Bedankje! De ouders worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet dit afgelopen jaar
en zij krijgen een kleine attentie.
2017-2018
03 oktober
21 november
04 januari
20 maart
25 mei
26 juni (elders)

Actielijst
1. Voorzet brandbrief

Jon

2. MR adres doorgeven

Arjen

3. Klankbordgroep agenderen

Pauline

4. Takenlijst mailen

Pien
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