
Piet Mondriaan
openbare basisschool

OBS Piet Mondriaan – Vergadering Medezeggenschapsraad
Datum: 5 juli 2022

Tijd: Start 18.00 18.30 uur
Locatie: Teamruimte

Voorzitter: Frank Notulist: Nienke

Afmeldingen: Annelies

18:30 Directie neemt deel aan vergadering:

1. Notulen en actiepunten vorige vergadering

De besluitvorming van de MR moet nadrukkelijker worden opgenomen in de notulen, dit in verband met
verantwoording voor  de accountant. In de notulen dient dit derhalve expliciet te worden benoemd!

2. Kleutergids en schoolgids wijzigingen:
Opmerkingen over de nieuwe school- en kleutergids van MR-leden zullen per mail worden verstuurd aan
directie. Dit zijn tekstuele opmerkingen. Inhoudelijk betreft wordt nog het volgende opgemerkt:

N.a.v. kleutergids:
-Toestelles (gym) is niet altijd op vrijdag! Dit in verband met de BSO die donderdag gebruik maakt van het
speellokaal. Nu wordt er door de kleuters dus maar 1 keer per week gegymd op de toestellen!
Directie zegt dat met BSO moet worden opgenomen of toestellen kunnen blijven staan zodat kleuters op
vrijdag ook kunnen gymmen. Directie zal hierover contact opnemen met BSO.

-In kleutergids staat MR niet genoemd!

-Kleutergids en schoolgids verschillen nog wel eens iets van elkaar. Stukjes in schoolgids zijn sterker.
Kleutergids is meer praktisch zegt directie.

N.a.v. Schoolgids:
Er zijn geen substantiële inhoudelijke verschillen met vorige keer.
Er is een stukje opgenomen over Passenderwijs dat volgens ouders heel verhelderend is. SOP geeft aan wat
je profiel is. Profiel van Mondriaan in SOP moet eens in de 4 jaar worden bekeken. Dat komt dan weer aan
de orde in de MR.

3. Gesprekkencyclus

Dit document is in samenspraak met de leerkrachten tot stand gekomen.
Directie is benieuwd naar wat de ouders daarvan vinden. Startgesprek direct in september, in november
kunnen ouders zien vanuit Parnassys zien wat kinderen voor resultaten behalen voor methodetoetsen. Gaat
dat goed dan krijg je geen uitnodiging.
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Motivatie om deze cyclus aan te passen was de werkdruk bij de leerkrachten. Verantwoordelijkheid ligt bij
leerkracht om goed in te schatten wie er wel moeten worden uitgenodigd. Het is belangrijk wel goed te
communiceren dat een gesprek altijd mogelijk is indien ouder vindt dat er zorg nodig is.

In de gesprekkencyclus is bewust onderscheid gemaakt tussen kleuters en de groepen 3-8.

Openstellen van leerlijnen voor kleuters. Moet je dat openstellen? Die vraag kan niet volmondig worden
beaamd. Na deze vergadering moet daar nog een keer goed naar worden gekeken met kleuterdocenten.
Voor kleuters bijvoorbeeld is het de vraag of je al die leerlijnen moet openstellen voor ouders. Ouders
geven aan dat er wellicht toch een gesprekje moet worden gegeven. Eerste verslag zou dan eigenlijk meer
een beschrijving moeten zijn omdat nieuwe ouders niet weten wat ze kunnen verwachten. Als je nieuw
bent moet er wel ruimte zijn voor ten minste één contactmoment.

Besluit: Gesprekkencyclus (3-8) is goedgekeurd. Laten we wel monitoren of het ouders voldoende
informatie geeft.
Handig is om te kijken met ouders of als je Parnassys openzet of dat dan voldoende weergeeft!

4. Jaarplanner via Klasbord
A. gaf aan dat de jaarplanner ook wel handig is om uit te printen. Kan er een hybride vorm aan worden
gegeven. Voor ouders is het ook praktisch om het wel helemaal te kunnen combineren en niet alleen via de
klasbord App. Directie besluit het bestand ook te zullen mailen naar ouders als pdf. Het is dan aan ouders of
zij de planning willen printen!

5. Communicatie MR

J. geeft aan dat het soms niet duidelijk is via wie mails van MR worden verzonden. Het is het makkelijkst
direct aan hele medezeggenschapsraad te mailen. Directie zal dit in toekomst zoveel mogelijk doen!

6. Wvttk:

- Verkeersveiligheid, Otto heeft geen nieuws over het zebrapad!

- PMR heeft gewerkt aan het werkverdelingsplan.
De uren van neventaken en schooltaken worden hierin over het team verdeeld.
Besluit Het werkverdelingsplan is goedgekeurd door PMR.

- NPO gelden mogen meegenomen worden naar 2022-2023. Er is nu een batig saldo van vorig jaar.

- Directie heeft plan om een informatie-avond te plannen over social media. PMR wordt reactie
gevraagd. Hoe gaan ouders om met sociale media.Het is leerzaam om met elkaar dat gesprek aan te
gaan! Er kan voor een dergelijke informatie-avond een extern bureau worden ingeschakeld. Doel is
om dit een open gesprek met ouders te laten zijn.

Het lijkt OMR zeker zinvol. Heel veel ouders weten niet wat er gaande is. Er wordt geadviseerd om ook echt
voorbeelden vanuit een schoolse situatie te noemen op een dergelijke avond, niet direct betrokken op
gevallen op de OBS Piet Mondriaan maar meer in het algemeen!
Wellicht is het handig om de MR mede-organisator van deze avond te laten zijn om signaal te geven dat het
niet alleen voor school van belang is om dit onderwerp te bespreken maar ook voor ouders!

- Sinterklaascadeautjes, in het kader van duurzaamheid kun je van het budget weinig kopen. MR kan
OR adviseren voor een duurzaam cadeau. Dit is iets dat de sintcommissie moet meenemen!

We nemen na 10 jaar afscheid van MR-lid Loes. Zij zal na dit schooljaar met pensioen gaan. We gaan je
waardevolle inbreng missen Loes!
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