Agenda:
MR vergadering
Datum:
14-03-2017
Aanvang:
20:00 uur
Aanwezig:
Namens de ouders: Ben Kiekebeld, Kim van der Haar
Namens het team: Annemarie Sluis, Marijke Paap,
Sylvia Post en Gonnie de Groot

RKBS De Waterwilg
De Poort 4
2631 PT Nootdorp
Tel. 015 – 310 53 00

20:00 uur opening vergadering.

1.

Opening en mededelingen (20:00)
Afmelding Stefan en Luc.

2.

Post
Geen post aanwezig.

3.

Notulen 9 februari 2017
Na een kleine aanpassing mogen de notulen op de site worden geplaatst.

4.

Actiepunten vorige vergadering
-Marijke heeft het concept van de jaaragenda van 2017-2018 doorgestuurd. Ben heeft data geprikt voor
de MR-vergaderingen in het nieuwe schooljaar. De vergaderingen vinden om de maand plaats en vallen
niet samen met de weken waarin de gespreksmomenten plaatsvinden:
• 11 september
• 2 november
• 15 januari
• 19 maart
• 17 mei
-In overleg met Fred van de Pol zal de uitleg over de veranderingen m.b.t. de WMS; Wet
Medezeggenschap op Scholen, schriftelijk worden toegelicht. De veranderingen zijn te marginaal om
er een avond aan te wijden.
-Ben heeft het pakket van de GMR over de mogelijke vormen die het IKC (Intergraal KindCentrum) aan
kan nemen, ter informatie, doorgestuurd naar alle MR-leden. Bij het maken van een keuze is vaak de
huisvesting de bottleneck. Ook moet er gekozen worden of je als organisaties naast elkaar gaat
werken of doorgaat als één organisatie.
-Het ondersteuningsprofiel is bekeken en besproken.

5.

ZieZoo
De samenwerking met BSO ZieZoo krijgt steeds meer vorm. Er wordt gekeken naar het uitwisselen van
expertise zoals op het gebied van muziek. De activiteiten in de voorjaarsvakantie waren afwisselend
en als positief ervaren. Voortaan zal op de banners, schermen die bij de ingangen van de school
hangen, 'de BSO-activiteit van de dag' worden aangegeven.
De nieuwe locatiemanager, Marjo, zal deelnemen aan de studiedag; zo kan zij zich aan de teamleden
die haar nog niet kennen voorstellen. Er zijn veel nieuwe aanmeldingen, met name van jonge
kinderen. Wekelijks overleg van Marijke met ZieZoo blijft nuttig.

6.

Ondersteuningsprofiel
Het ondersteuningsprofiel van De Waterwilg is bekeken. Onze school is onderdeel van een groter
geheel; het samenwerkingsverband Delflanden. Door het opstellen van een zgn.
ondersteuningsprofiel, geeft de school aan welke voorzieningen zij in huis hebben om zorgleerlingen
op te vangen. Zo hebben wij een orthopedagoog in dienst. Het totaal van de ondersteuningsprofielen
van alle scholen in het samenwerkingsverband moet zorgen voor een dekkend aanbod van de
onderwijszorg. Dit profiel is ter inzage voor de ouders. Een ouderraadslid geeft aan dat er veel
vaktermen in staan, wat de transperantie naar de ouders niet ten goede komt. Mogelijk kunnen er wat
voetnoten worden toegevoegd m.b.t. deze vaktermen. .

7.

Plaatsingen van nieuws in de nieuwsbrief.
Er komen regelmatig aanvragen van externen m.b.t. het plaatsen van een bericht in de nieuwsbrief. Zo
komen er steeds meer bijlagen en dit wordt niet als wenselijk beschouwd. Voortaan worden er geen
bijlagen van commerciële aard meer geplaatst. De Waterwilg maakt de afweging of een bericht een
aanvulling is op het pedagogische aanbod van de school of voortvloeit uit een samenwerkingscontact
en maakt dan de keuze om al dan niet over te gaan tot plaatsing.

8.

MR en ouderbetrokkenheid
De Waterwilg kent betrokken ouders maar soms ook met hoge eisen; met name met betrekking tot
het aanwenden van gelden voor individuele kinderen. Transparantie en betrokkenheid lijkt niet
genoeg te zijn. De school maakt keuzes; 'de potjes' zijn niet onbeperkt en/of altijd beschikbaar.

Het inschakelen van externen op kosten van de school kan alleen als dit vooraf is besproken en
schriftelijk vastgelegd. Hierover zal een passage worden opgenomen in de schoolgids.

9.

SEEF dag
De eerste SEEF-dag heeft plaatsgevonden. Helaas werkte het weer niet mee. De vier handhavers uit
groep 8 doen nog iedere dag hun werk: wijzen mensen op het fietsverbod op de loper en regelen dat
de fietsen op de juiste plek worden gestald.
Er wordt nog gekeken of de bus die de kinderen van BSO-SKS ophaalt op een betere plek kan
parkeren. Nu moet het verkeer om de wachtende bus heen en dat levert gevaarlijke situaties op..

10. Het husselen van de groepen
De frequentie van het husselen van de groepen is besproken.

11. Formatie 2017-2018
In het nieuwe schooljaar wordt er gestart met 7 kleutergroepen en daarna van iedere jaargroep 3
groepen.

12. Duurzaamheid
In het kader van 'Nederland Schoon', organiseren de groepen 6 maandelijks een prikactie om de
omgeving van de Waterwilg zwerfvuilvrij te houden. Er is uit hun geleding nu ook een milieuteam
opgericht.
De Waterwilg ontvangt het certificaat 'afvalvrije school', deze zal op maandag 20 maart worden
uitgereikt door de wethouder als start van de projectweek.
Lucasbreed zal er worden samengewerkt met een nieuwe afvalverwerker: Omega.

13. Gezonde school
De Waterwilg is zich bewust van zijn maatschappelijke functie. Naast de aandacht voor duurzaamheid,
zal er ook worden gekeken hoe wij van De Waterwilg 'een gezonde school' kunnen maken. Hiervoor
gaan een drietal personeelsleden aan het begin van het komend schooljaar op studiereis naar
Denemarken.

14. Snappet en ouderportaal
Wij hebben onze zorgen uitgesproken over het gebruik van het ouderportaal bij Snappet. Het is een
mooi middel om een kind te volgen maar niet bedoeld om ongecontroleerd te oefenen. Dit kan het
leerproces juist in de weg staan en leiden tot frustratie bij de leerling.
Ook in de leerlingenraad kwam de vraag naar voren naar een handleiding hoe ouders met Snappet
moeten omgaan.
Natuurlijk kan de leerkracht het initiatief nemen om ouders te benaderen als het zinvol is om
gedoseerd op een bepaald gebied te oefenen.

15.RIE (Risico, Inventarisatie en Evaluatie)
Dit is een initiatief vanuit de Arbo. Het is digitaal ingevuld door Marijke en ingezien door Caroline.
Punten waar aan gedacht kan worden zijn: losliggende snoeren, prettige temperatuur en ijsvrije
toegangswegen. Het is bekend dat de luchtverversing inadequaat is. Er is al het één en ander aan
gedaan zoals het repareren en schoonmaken van de roosters. De GGD is op bezoek geweest. BHV en
EHBO zijn op orde. De afstand van de leerlingen tot het bord is niet altijd goed en het blijft belangrijk
om regelmatig een raam open te zetten.
De quickscan van het personeel, een onderdeel van de RIE, hoeft niet te worden uitgevoerd omdat
deze geborgd is in de tevredenheidsenquête.

16.WhatsApp-groepen ouders
De ouderavond is besproken en in het verlengde daarvan het initiëren van WhatsApp- groepen door
ouders. In een bepaalde klas hebben ouders een WhatsApp-groep opgericht en maken daarbij gebruik
van het logo van de Waterwilg. Wij beseffen dat het hebben van een WhatsApp-groep van deze tijd is
maar De Waterwilg wil voorkomen dat de indruk bestaat dat deze groepen vanuit school worden
opgesteld; de privacy van leerlingen moet immers gewaarborgd blijven.
Marijke zal de betreffende ouders vriendelijk verzoeken het logo te verwijderen.
De Waterwilg doet veel aan de informatievoorziening naar ouders. Zo verstrekken de groepen 1 t/m 4
wekelijks/maandelijks een nieuwsbrief en werken de groepen 5 t/m 8 met Klasportaal.

17.Ouderavond
Via de mail nog geen aanmelding ontvangen.

18.Planning schoolgids
De Mr-leden bekijken het concept van de schoolgids. Marijke maakt een schema daar de LJC-ers het
concept ook nog moeten bekijken.
Er wordt een voorstel ingebracht om een kleine gids met praktische zaken op papier uit te brengen en
de grote gids online met een zoekfunctie aan te bieden.
19.Rondvraag en sluiting
Op het ogenblik zijn er een aantal kinderen die versnellen. Er wordt per kind bekeken waar hij/zij het

meeste bij gebaat is. Dit proces kan voor ouders best spannend zijn.
Sluiting: 10.00 uur.

