Notulen
Medezeggenschapsraad
Nr
1.

2.

3.

2019 - 2020
MR3 – 20-11-2019
19:30 – 21:00
Lokaal: Teamkamer

Onderwerp
Opening - Voorzitter
 Afmeldingen: Robert heeft zich afgemeld
 Mededelingen: Goed om even de activiteiten mbt MR op een rij te zetten
van afgelopen maand: 14 okt was ambitiegesprek, er is een GMR geweest
en een ouderavond. 26 november is de komende GMR vergadering.
Stukken staan op google drive in de map GMR.
 Vaststellen agenda: de concept begroting is nog niet klaar, dus punt 4
komt te vervallen.
 Inventariseren rondvraag: bij inventarisatie geen rondvraag.
 Notulen vorige vergadering: geen opmerkingen, de notulen worden
vastgesteld. Omdat er geen notulen van het ambitiegesprek zijn gemaakt
zal Martijn een kort verslag met de afspraken op Google Drive zetten.
Schoolgids 2019/2020
de laatste versie is rondgestuurd, er zijn verder geen opmerkingen meer.
Oudergeleding stemt in met de laatste versie van de schoolgids. Jelle zal de
instemmingsbrief naar Tamara sturen.
Wetenschap & Techniek op Het Drieluik
Techniekdocent Casper Schneider licht het W&T onderwijs toe.
Er is een document “Zo werken wij met” voor Wetenschap en Techniek, zie
bijlage bij de notulen.
 Doelen Het vak W&T wordt volgens de kerndoelen gegeven.
Ontwerpen en onderzoeken zit er in. Er is een investeringsaanvraag
gedaan bij het bestuur om geld te krijgen om dit vak nog verder uit te
breiden. In 2020 wordt W&T een verplicht vak in het PO.
 Middelen (Leerkrachten, Methode, Materialen) Lego en
techniektorens worden als belangrijkste “methode” gebruikt. In
Techniektorens zijn de kerndoelen verwerkt per jaarlaag. Ook werken
met papier is een werkvorm, waar Casper zelf de activiteit koppelt
aan de doelen. Daarnaast is er ook een handvaardigheidplek, Daar
wordt gebruik gemaakt van houtbewerking.
 Planning De planning van de lessen ligt voor het hele jaar vast, waarin
de leerlijn W&T is ingebed. De lessen worden afgewisseld met de
lessen muziek.
 Vragen:
-Worden deze lessen gedeeld binnen Prisma? Alleen als ze
er om vragen. Het Drieluik is met dit vak beduidend verder
dan andere scholen binnen Prisma.
-als een vakdocent ziek is, worden de lessen dan
overgenomen door de leerkrachten? Dat hangt af van de
activiteit.
-hoe wordt de ontwikkeling gevolgd? Daar wordt nog over
nagedacht.
 Moet de MR instemmen met dit stuk beleid? Martijn zocht direct na
de vergadering uit wat de status is van dit W&T-document is:
Gebaseerd op artikel 10 en 11 van de Wet
Medezeggenschap lijkt dit onder adviesrecht te vallen,
omdat het invulling is van het beleid dat in het schoolplan
omschreven staat. Er hoeft dus niet apart ingestemd te
worden.

Doel
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(MR-o)

19:35

Ter info

19:45

4.

Concept Financiële begroting 2019-2020
Dit punt vervalt.

5.

Evaluatie Groepsouderavond
Tamara blijft bij dit onderwerp, omdat zij er ook bij was.
Er waren ongeveer 15 ouders, van Drieluik Events waren 2 ouders
aanwezig, van de MR ook, Marjo was er en namens de directie was
Tamara er. Het doel van deze avond was kennismaking en de
bekendheid van de MR te promoten. De groepsouders zijn daarbij de
contactpersonen. Het zou mooi zijn als er een duidelijke lijn in
communicatie is en over de rol van de groepsouder als er
bijvoorbeeld incidenten zijn in een app-groep o.i.d. Daarvoor is een
gedragscode, de bedoeling is dat de groepsouder dit deelt met de
ouders. Ook het AVG beleid is besproken. Het groepsouderprofiel is
besproken. De grootste waarde was dat groepsouders contact
hebben gelegd om ervaringen uit te wisselen en tips te geven,
waardoor ze actiever hun rol nemen, icm met MR en Drieluik Event.

6.

Binnengekomen post (zie Google drive/MR 2018-2019/04 Post in)
N.v.t.
Agenda volgende vergadering (di 07-01-2020)
-Directie bespreekt met MR concept financiële
school begroting 2019/2020
-Evaluatie VSO-TSO-BSO en inzet ouders in school.
-Evaluatie functioneren medezeggenschap later in het jaar (kijk in
jaarplanning), Akber biedt aan om een werkvorm te bedenken.
-Evaluatie personeelsbeleid, scholing en wet BIO
-beleidsonderwerp Leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong/Engels
Rondvraag
– Wie beheert de MR mailgroep? Saskia van Diemen. Martijn informeert bij
haar of die actueel is (en er geen voormalig MR-leden in zitten).
– informatie over commerciële cursussen: willen we dit? Het betreft een
typecursus, maar zo zijn er ook Bobo, Borre enz. We agenderen dit item om te
bespreken of we ergens een grens trekken.
Afsluiting
– de vergadering sluit om 21:07 (vergadering opende om 19:40)
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8.
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