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Notulen MR- vergadering Rafael
Datum

3 oktober 2017

Voorzitter

Pauline

Notulen

Ida

Aanwezig

Pauline, Ida, Arjen, Diana,
Pien (tijdens gezamenlijk deel)
Jon aanwezig via face-time

Afwezig met kennisgeving

Judith

Actielijst
1. App-groep aanmaken
2.

Vergaderdata aanpassen in de notulen en daarna op
de site laten zetten

Jon
Ida

3. 2 november bewonersavond

Pauline en Jon

4. Schoolplan vanaf nu dit jaar in de agenda opnemen

Pauline

5. 30 -10 tot 10 – 11 inzage begroting

Pien, Ida, Judith?

6. Agenderen: levensbeschouwing/ burgerschap

Pauline

7. Eventuele nieuwe ouder voor de MR benaderen

Jon

8. GMR bijeenkomst 24 oktober

Diana en Arjen

Vergadering in aanwezigheid van directie
1.

Welkom en mededelingen
Pauline heet iedereen welkom op deze vergadering.
We spreken af om telefoonnummers uit te wisselen via de mail Jon maakt een
app-groepje aan.

2.

Notulen 27 juni
Data vergaderingen aanpassen staan goed op de agenda.

3.

Actielijst
Alle punten zijn afgewerkt.

4.

Schoolfoto
Jon zegt dat ze van andere ouders heeft gehoord dat de persoonlijke foto’s niet
goed worden bevonden. Jon zal haar bevindingen doorgeven aan Marie-José.
Wanneer alles is afgerond met het team, bijvoorbeeld hoe hebben we de fotograaf
ervaren op de dag zelf, zal het MT besluiten of er een andere fotograaf moet
komen. Jon heeft een alternatief inmiddels al doorgegeven aan Marie.

5.

Staking 5 oktober
Op 3 teamleden na gaat iedereen staken. Er is een gezamenlijke bus met STIP.
Spannend voor school was de opvang van de kinderen. Maar gelukkig worden alle
kinderen thuis opgevangen of gaan naar de BSO.
RAFAEL IS ONTSTAAN UIT HET SO VAN DE PR. WILHELMINASCHOOL EN
DE RAFAËLSCHOOL VOOR ZEER MOEILIJK LERENDE KINDEREN (ZML)

6.

Nieuwbouw
De nieuwbouw is stilgelegd tot 1 oktober. De teldatum geeft inmiddels aan dat de
school groeit. Er zijn 17 leerlingen meer dit schooljaar. De gemeente gaat nu
nieuwe berekeningen maken. We zitten qua berekening op het randje voor een
tweede sportzaal. Maar de prognose is stijgend, dat is positief, hiermee kan het
bestuur opnieuw naar de gemeente. Voor de extra lokalen wordt ook een nieuwe
berekening gemaakt, de architect moet hier ook weer actie op ondernemen.
Zaken als sloop oude school en bewonersvergadering lopen gewoon door.
2 november 2017 is de bewonersavond in Transwijk. Fijn als iemand vanuit de MR
aanwezig kan zijn. Pien geeft een presentatie over de Rafael. De opkomst is niet
te voorspellen. Bij het uitwerken van de notulen weten we inmiddels dat Pauline
en Jon op deze avond aanwezig zullen zijn. Gym op de Bontekoelaan: De
gymlessen vinden nu nog buiten plaats. Er is een brief geschreven door de MR
voor burgemeester en wethouders, de brief is nog niet verstuurd, omdat de
gemeente steeds met iets komt. Maar ze komen steeds niet met een goede
oplossing. Misschien kunnen we binnenkort bij een school in de buurt terecht.
Busvervoer komt er niet door. Een stint en een formatieplaats voor hulp onderweg
is nu aangevraagd. Als dit niet doorgaat gaat de brief er echt uit. Begin van de
herfstvakantie is voor school een deadline. Alle roosters moeten op de schop,
wanneer de gymdag verandert. Ouders worden geïnformeerd wanneer het
duidelijk is wat er gaat gebeuren. De brief moet dan aangetekend met
ontvangstbevestiging naar burgemeester en wethouders verstuurd worden.

7.

Klankbordgroep
Deze groep start op, wanneer er van voorlopig naar definitief ontwerp is gegaan.

8.

Leerlingoverzicht n.a.v. de teldatum 1 oktober
Deze staat in de nieuwsbrief, zo zijn ouders ook op de hoogte. De school groeit
met een flinke toename van het aantal leerlingen.

9.

Schoolplan 2018-2022
Volgend jaar moet er weer een nieuw schoolplan gemaakt worden. Op de eerste
studiedag wordt hier gezamenlijk al een start mee gemaakt met het personeel.
Schoolplan wordt dit jaar vanaf nu standaard in de agenda opgenomen.

10.

Financiering, begroting, sponsoring
Vanaf 30 -10 tot 10 – 11 zal de MR inzage hebben in de begroting. Dan moet het
advies worden gegeven. Ida vraag Judith en één van de personeelsgeleding om
met Pien rond de tafel te gaan voor aanvullende informatie. Pien maakt daarna
eventueel een afspraak met Judith.
Sponsering: er is sponsering aangevraagd voor de snoezelruimte en de aankleding
van de aula. Het schoolplein moet eerst concreter worden voordat daar een echt
plan op gemaakt kan worden en sponsering over aangevraagd kan worden.

11.

Kwaliteitszorgsysteem
Samen voor goud! Speciaal onderwijsscholen van onze stichting zijn met elkaar
aan het werk voor een systeem, zodat we meer informatie met elkaar kunnen
uitwisselen. Dit is op schoolniveau, dus hoe scholen hun onderwijs regelen. Doel is
het inzichtelijk maken van alle plannen. Een inspectie kan hierin kijken wanneer
daar toestemming voor wordt gegeven. Privacy van bijvoorbeeld personeel wordt
gewaarborgd door bijvoorbeeld geen namen maar nummers te gebruiken. Op de
studiedag gaat het personeel hier al iets van zien.
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NB: Pien vraagt ons om voor de volgende vergadering te agenderen:
levensbeschouwing/ burgerschap. Pien deelt met ons een document waar we ons mee
kunnen inlezen. Arjen kan ook binnen de GMR over dit onderwerp navraag doen.
Vergadering gaat verder zonder directie
12.

Informatie MR verkiezingen 2017-2018
Pauline wil eventueel nog één jaar doorgaan, Diana hoop een studie te starten
volgend jaar september of eerder en zal dan geen onderdeel van de MR meer zijn.
Arjen en Judith nemen afscheid aan het eind van het seizoen, omdat hun kinderen
van school gaan. Jon kent iemand die misschien interesse heeft, zij gaat polsen of
ze zich beschikbaar wilt stellen. In januari agenderen we de verkiezingen.

13.

GMR
Arjan doet verslag. Hij vertelt dat er maar 1 personeelsgeleding is binnen de GMR.
Rekening houdend met de werving van nieuwe MR leden is het fijn wanneer
eventuele gegadigden ook deel willen nemen in de GMR. Een GMR lid hoeft niet
direct onze school te vertegenwoordigen. We vinden het wel heel belangrijk dat er
een lid van een SO school deelneemt. GMR bijeenkomst 24 oktober: onder andere
is er een presentatie over hoe inspectie op bestuursniveau en schoolniveau gaat
inspecteren De voorzitter, de heer Mittelmeijer, presenteert. Diana en Arjan zijn
aanwezig op deze avond.

14.

Inventariseren scholingsbehoefte MR
Dit onderwerp stellen we uit naar de volgende vergadering.

15.

Jaarverslag en Jaarplan
Na enkele aanpassingen kunnen deze op de site.

16.

Rondvraag
Diana vraagt om meer specifieke speerpunten, waardoor we goed onze achterban
kunnen informeren waar we vooral mee bezig zijn dit jaar. Tijdens de
vergaderingen zal dit regelmatig terugkomen. Arjen: Complimenten over
Klasbord! Arjen: Is er genoeg tijd om te eten met het nieuwe rooster? Het zijn
dezelfde tijden, is het een gevoel? Eventueel ouders naar de leerkracht sturen.

2017-2018
3 okt
21 nov
9 jan
20 maart
29 mei
26 juni (elders)
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