Notulen MR Caleidoscoop dinsdag 16 december 2014
Aanwezig:

Petra Huisman (voorzitter), Nienke Vreewijk, Marcel Andringa, Marlies Latumalea,
Jelle Ywema, Ria Spoelstra, Judith Martens en Sytske de Jager (notulist)

Afwezig:

n.v.t.

Agendapunten
1. Opening
De voorzitter verwelkomt iedereen.
2. Notulen 4 november
Er zijn een aantal opmerkingen en aanvullingen die in de notulen van deze vergadering verwerkt zijn.
Ad. 3 Notulen jaarverslag
Actiepunt voor Petra: notulen nakijken met Dorothé en Erwin vragen om notulen MR op de site te
zetten. Sytske zal in haar eigen map nakijken of een jaarverslag van 2013-2014 aanwezig is. Als dit
niet het geval is zal alsnog een jaarverslag i.o. Petra gemaakt worden. Verder merkt Sytske op dat zij
graag vanaf januari het notuleren alvast overdraagt aan Ria. Sytske De afspraak is dat Ria gaat
notuleren en dat Sytske meeschrijft en Ria ondersteunt tot juni.
Ad. 4 Incident
Tekstuele toevoeging: Dit heeft namelijk een erg grote impact.
Incidenten moeten gecommuniceerd worden met de ouders van de desbetreffende klas als er
incidenten plaatsvinden. Initiator is de leerkracht waar nodig i.o. met de IB-er.
Ad. 5 Bibliotheek
Er is nog geen bericht van de Stichting, wel is een bedrag opgevoerd op de begroting in samenhang
met het taalbeleidsplan. Evaluatie taalbeleidsplan: Ib-ers zijn daar nog mee bezig. Marcel wacht de
evaluatie af.
Er is een instellingspas beschikbaar voor Bibliotheek Leeuwarden (mogelijk meer).
Ad. 6 Thema ouderavond Autisme.
Aanvulling: Petra geeft aan dat via Sensor mogelijk een avond te realiseren is. In het jaarplan is geen
thema-avond als ouderavond opgenomen. Opgemerkt wordt dat daarmee al twee jaar aaneen een
ouderavond ontbreekt. Ouderleden geven aan dat zij het belangrijk vinden dat een ouderavond i.k.v.
ouderparticipatie plaatsvindt. Marcel onderneemt actie om thema-avond eventueel te clusteren met
de informatieavond in september.
Ad. 8 Rots & Water training
Er wordt onderzocht of het mogelijk is om alle leerlingen in de toekomst volgens R&W te trainen. De
training is vooralsnog niet opgenomen in een jaarplan. Het aanbieden van R&W moet eerst
besproken worden in een breed CVB. Actiepunt: Marlies en gedragsdeskundigen.
Ad. 9 CAO
De nieuwe CAO is inmiddels bekend via de site van Renn4.
Ad. 10 GMR
 Vanuit de GMR: 1 x in de 5 jaar moet een nieuwe VOG worden aangevraagd.







Er bestaat nu een kweekvijver teamleiders waaruit inmiddels drie zijn aangesteld. Dit komt in
de nieuwsbrief van Renn4. Er komt een schoolleideropleiding tot teamleider. Dit is een
onderdeel van de kweekvijver.
De kaders voor het onderwijsmodel zullen worden aangepast voor het onderwijsmodel SO.
Nu valt het SO en VSO nog onder primair onderwijs. Ontvlechting vindt plaats in 2019. In
2020 zal het VSO ook daadwerkelijk als voortgezet onderwijs worden getypeerd.
De participatiewet: de gemeente waarin de autistische jongere woonachtig is, zal zorg
moeten gaan dragen voor hem/haar.

3. Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
4. Mededelingen/ Ingekomen stukken (directie)
a. Informatie Marcel: Binnen GMR wordt de totale begroting afgetikt.
b. Het beloningssysteem wordt inderdaad schoolbreed standaard gehanteerd. Er wordt wel
gestraft (w.o. nablijven), maar dit is nu een individuele beslissing van de leerkracht.
De werkgroep Pedagogisch klimaat gaat zich over het punt nablijven buigen. Zij communiceren
dit t.z.t. richting het CVB. Er moeten uniforme afspraken worden gemaakt. Dit schooljaar moeten
concreet afspraken zijn gerealiseerd (verbeterplan). Actiepunt voor Marlies, agendapunt voor net
voor de zomervakantie.
c. Taalbeleidsplan ook op actiepuntenlijst houden. Voor de bieb is een bedrag weggezet op de
begroting.
d. Inspectie: Begin december was er een bezoek van de onderwijsinspectie. Het was een pre-pilot
bezoek. Er is gewerkt met een ander beoordelingssysteem (schoolportretten). Kwaliteitszorg en
didactisch handelen en veiligheid zijn bekeken. In 9 klassen is men langs geweest. Binnen 6
weken wordt terugkoppeling gegeven en wordt dit op de site van de Inspectie gezet. De
beoordeling is positief gebleken. Aandachtspunten zijn: het OPP. Leergedrag behoeft meer
aandacht. Wat heeft een kind gedragsmatig nodig? Verder: wat moet men aanleren om ook
succesvol te zijn (in de maatschappij)? Dit werd onvoldoende omschreven. Advies: Zorg voor
goede overdracht richting het vervolgonderwijs. Groepsplannen worden tussentijds geëvalueerd.
Dit is een positief punt. Reverentieniveaus komen onvoldoende terug in de OPP’s. Het
schoolklimaat was goed! Algemene dingen: burgerschap en leren leren beter uitwerken in de
lessen/keuze van methodes. In de Schoolgids wijzigen: school moet overeenstemmingsgericht
overleg hebben met de ouders over het OPP.
5. Leerlingenraad
Een leerlingenraad is aanwezig op het VSO, maar nog niet op de Caleidoscoop. In Fryslân is
geen enkele leerlingenraad binnen het SO. Marcel kijkt naar het centrale Renn4 beleid (actie).
6. GMR
Vraag: zijn er nog ouders die in de GMR willen? Er is momenteel maar één ouder. Belasting: één keer
in de maand in Drachten, Groningen of Emmen vergaderen. Jelle denkt er nog over na.
7. Rondvraag
MR-personeelsleden: verzoek om stukken die relevant zijn aan te leveren om je op tijd in te kunnen
lezen. Werving van nieuwe MR-(personeels)leden vanaf januari op agenda.

MR-dag op 14 januari: Nynke doet navraag voor de avond (13/01). Woensdag de 14e gaan vijf
mensen vanuit de MR naar Bakkeveen.
Vanuit de MR gaat niemand naar de opening op 14 januari van de Molekiet.
Vraag: ingaande het nieuwe schooljaar moet een anti-pestcoördinator op iedere school aanwezig
zijn. Wie is dit op de Caleidoscoop? Verder het pest-protocol actualiseren t.a.v. digitaal pesten, zowel
richting leerling als richting leerkracht. Actiepunt: Marlies.
8. Sluiting
Rond 21.30 u. wordt de vergadering afgesloten door in een klaslokaal de aangeleverde bestanden
van Marcel te bekijken, o.a. het begrotingsmodel.
Actielijst
Wat

Wie

Datum

Social Media protocol RENN4 concept

Marcel en evt. Sytske

04/02/2014

Zorgstructuur: tijdpad resultaten onderzoek leerling naar ouders In evaluatie: 3-4 weken TL via Marcel
Marcel, CvB
23/09/2014
Aanleveren notulen 2013-2014 server

Sytske

23/09/2014

Gebruik buitenspeelgoed

Judith, Froukje, Auke

23/09/2014

Lijst ouderparticipatie

Nienke->rood 1

23/09/2014

MR-blad lidmaatschap

Nienke

23/09/2014

Notulen nakijken i.o. Dorothé

Petra

16/12/2014

Jaarverslag opzoeken

Sytske

16/12/2014

Thema-avond inplannen

Marcel

16/12/2014

R&W in CVB bespreken

Marlies

16/12/2014

Beleid rond nablijven in Ped. Werkklim.

Marlies

16/12/2014

Leerlingenraad: centraal beleid?

Marcel

16/12/2014

Stukken op tijd aanleveren

Allen

16/12/2014

Navraag MR-avond

Nienke

16/12/2014

Anti-pestcoördinator?

Marlies

16/12/2014

Actualiseren pestprotocol

Marlies

16/12/2014

