1.

Opening
Pieter heet iedereen welkom.

2.
Mededelingen; vaststellen agenda:
Er wordt een agendapunt toegevoegd naar aanleiding van een opmerking van een
ouder. De leesmethodiek die wordt gebruikt leeslijn lijkt verouderd en er zijn geen
aanvullende materialen meer bij te bestellen. Wordt dit vernieuwd? Staat niet op de
planning om te vervangen? Deze methode past heel goed bij de onderwijsvorm. De
docenten zijn benieuwd of de betreffende ouder een idee had voor een vervangende
methode. De opmerking wordt ter harte genomen en zal in het MT besproken
worden.
3.
Notulen MR vergadering 20 juni 2018
Zijn vast gesteld.
4.
Ingekomen stukken / post
4A MK basic stuk
Er is een contract met MK Basis, wat gaat over Arbo zaken. Het contract is getekend
door de school. Het is een dienstverleningspakket wat is afgesloten.
Bij het contract komt een instemmingsbrief vanuit de MR.
Diana stelt een brief op, Pieter ondertekent en verzendt deze vervolgens naar Leo.
4B SOP
Het schoolondersteunigsrofiel verder SOP genoemd, is een wettelijk verplicht stuk.
Document is voor de inspectie, de school zelf en ouders mogen het inzien op school.
De school heeft een breed zorgprofiel, maar moet ook duidelijk zijn in de grenzen en
de mogelijkheden.
De MR gaat in de statuten opzoeken of er een advies recht is vanuit de MR voor het
SOP.
Diana stelt een instemmingsbrief op, Pieter ondertekent en verzendt deze vervolgens
naar Leo.
4C Activiteitenplan 2018/2019
Pieter tekent dit officiële document. Voor de MR is dit alleen ter informatie.
Eefje en Karin hebben voor Leo nog kleine tips over te tijdsverdeling van het
activiteiten, Leo neemt dit op met Els.
5.
Jaarverslag 2017/2018
Karin heeft het jaarverslag aangepast o.a. bij taakverdeling en scholing.
Het document komt niet op de site, maar is wel opvraagbaar bij het secretariaat van
de MR. Het jaarverslag 2017/2018 wordt akkoord bevonden.
6.
Inspectierapport
Aan de MR is nog een conceptversie toegestuurd. Het rapport is goedgekeurd. De
beleidsreactie is geschreven en binnen het bestuur vastgesteld. De beleidsreactie is
naar de inspectie toegestuurd en geplaatst op de website van de inspectie. Ouders
kunnen het op de site van inspectie lezen. De inspecteur die de school heeft bezocht
was erg kundig, het bestuur is kritisch bevraagd. Leo is zeer tevreden met de

uitkomst. Het was mooi dat gezien wordt dat kinderen, schoolleiding en docenten
goed samen werken. Iedereen wordt betrokken.
In het onderzoek wordt een verbeterpunt aangegeven. Dit heeft de school als een
speerpunt opgenomen. De school heeft goede ambities. We zijn een school voor de
kinderen. Het is een prachtig rapport. De directie is erg blij met het rapport. De
nieuwe inspecteur Hans van den Berg heeft kennis gemaakt. Hij heeft een Montessori
achtergrond. De eerste kennismaking was zeer plezierig. Het lijkt een zeer gedreven
man die hard voor het onderwijs heeft.
7.
Mededelingen Leo
Bestuursvergadering
Binnen de Peppels en Canadas is een verandering in de ouder populatie te zien. Ook
is er een verandering in gedragsproblematiek. Dit ervaren meerdere scholen. Vanuit
de regio willen scholen een gezamenlijke aanpakken starten met bijvoorbeeld de
gemeentes GDD en dergelijke. Leo zit in een commissie die op 21 nov een
miniconferentie organiseert met als doel mensen zo ver te krijgen dat we gezamenlijk
tot een aanpak van het probleem komen. De opzet is om met goede plannen en hele
concrete werkbare oplossingen voor verschillende problemen te komen. Gezamenlijk
aanpakken en bestuurders motiveren, kom van je stoel en kom in actie. Gezamenlijk
naar oplossingen toewerken.
Jopie van de Schilde is uit dienst gegaan. We hopen dat het met haar goed gaat en
ze een goede toekomst tegemoet gaat.
Onze Jenaplan stichting is uit de stichting @land van Cuijk gestapt. De stichting en de
school hebben te verschillende wensen. Vorig jaar is vanuit deze stichting unaniem
Skool opgezegd. De Peppels en Canadas hebben nu IT works. De kosten voor de
diensten van @ land van Cuijk werden flink verhoogd. Nu is besloten de diensten van
@landvanCuijk op te zeggen. We gaan nu alleen verder met IT Works. In het oude
contract staat dat wanneer er glasvezel wordt aangelegd, we verplicht zijn dit af te
nemen via een pling contract. Leo gaat dit nog verder onderzoeken.
Er wordt glasvezel aangelegd en bij het Jenaplan kind centrum zullen 3 aansluitingen
worden gerealiseerd. De aanleg is gratis. De ligging van het Kind Centrum is gunstig in
het traject. Ook eindigt het contract met Ziggo en kan er waarschijnlijk direct daarna
overgegaan worden op glasvezel. De glasvezelaansluiting is ook bij de school al door
Wilco voorbereid.
Het team heeft vorig jaar een pilot gedraaid met het programma Parro en nu is de
keuze gemaakt om dit schooljaar Parro schoolbreed in te zetten.
Migratie naar IT Works loopt en wordt als positief ervaren.
Ook dit jaar komen er weer studenten van het ROC en de HAN.
Er is een vragenlijst sociale veiligheid (verplicht gesteld door de overheid) versnelt
ingevuld in verband met het inspectiebezoek. Er was gekozen voor Hart en Ziel. De

methode was wat suggestief. Er wordt nu gekozen om met een andere methode te
gaan werken.
Het MT heeft besloten 12 september bij de staking het brandalarm af te laten
gaan. De oefening en actie zijn goed verlopen. De BHV’ers op de Canadas zijn niet
helemaal afgedicht, omdat Eefje als BHV’ers nu op de Peppels werkzaam is. Er zijn
nieuwe aanmeldingen voor BHV’ers en alle aanvragen zijn gehonoreerd.
Er is een werkgroep samen opleiden vanuit de HAN, in de regio gaan
schoolbesturen kijken naar hoe we een kweekvijver kunnen inrichten om de
toekomstige aanwas goed te houden. Voor de school is het dus ook van belang
dat er een goede aanwas is voor de toekomst.

8.
Verslag bestuursvergadering
Karin is door een miscommunicatie niet aanwezig geweest.
Leo was vorige MR vergadering niet aanwezig. In de toekomst is een telefonische
conferentie dan over het algemeen geen probleem.
Kwaliteit van onderwijs en inspectie.
AVG is besproken. Regiehouders en uitvoerenden zijn toegevoegd. Het bestuur heeft
gevraagd 3 offertes te schrijven door partijen die de AVG uitvoer kunnen
begeleiden.
Leo gaat de komende periode wekelijks 1 dag per week aan de AVG werken.
Beleidsterrein 2018-2019. Het bestuur wil een aantal punten aangevuld hebben bv
werkdruk. Vanuit de AVG zal ook een verzoek komen voor instemming.
De gegevens lijken op een aantal punten anders geïnterpreteerd.
Functioneringsgesprekken worden voor eind oktober afgerond.
Edwin wil graag een MR vergadering bijwonen.
Huishoudelijk regelement OR moeten geactualiseerd worden, actie ligt bij de OR. In
een later stadium wordt de MR betrokken.
Vorig jaar hebben we als MR een scholing Klemens Genen gehad, Leo vraagt hoe
staat het met de actiepunten. De MR probeert pro-actiever te zijn.
We moeten meer gaan meedenken. Bijvoorbeeld werkplan. Leo moet informatie
aanleveren, maar de MR leden moeten ook actief blijven vragen naar de processen.
Er moet dan ook inzicht zijn in het werkplan.
1-10 is de tel datum. Daarna komt de begroting, in januari-februari het eerste
concept gevolgd door het jaarrekening traject. Maar ook het meer-jaren
investeringsplan/planning en dergelijke zijn items waar we als MR meer in willen
meedenken.
Leo en Karin of Eefje maken een jaaroverzicht. Als een soort richtlijn.

Volgende vergadering wordt de schoolgids bespreken. Het wordt besproken via de
oplegger met wijzigingen.
Staken: Eefje en Karin hebben geïnventariseerd hoe collega’s er in staan. Voor de
staking van 2 oktober lijkt het niet duidelijk te zijn wat de actie inhield. Zelfs de PO
raad lijkt het niet duidelijk te hebben. Momenteel is er extra geld beschikbaar
gesteld. Maar het gat met de middelbare scholen blijft nog steeds erg groot. En het
leerkrachten tekort blijft een grote zorg ook voor te toekomst. Karin en Eefje maken
een standpunt voor het bestuur.

9.
Verslag ouderraadsvergadering
Tijdens de ouderraad vergadering zijn er veel taken verdeeld. Kort is het reglement
besproken. Tijdens de afsluiting van groep acht vond Pieter dat er niet veel werd
gezegd als dank voor Ramona. “Het is ook lastig, maar ik had meer gehoopt.”
De notulen van de OR vergadering wordt doorgestuurd.

10.

Agendapunten van MR naar
10a. Bestuur
Standpunt vanuit Team jaarplanning en als gezamenlijk onderwerp voor de
vergadering het schrijven van een essentie, waar staan wij als school voor.
10b. OR
Nog niet bekend. Dit neemt Pieter op met Leo op.

11.
MR berichten voor populierenblaadje en weekbrief.
We gaan ons nog een keer voorstellen met de taken en de vergaderdata. De website
wordt dan ook benoemt. Karin en Eefje pakken dat op.
12.
Sluiting en vaststellen vergaderdata schooljaar 2018/2019
woensdag 12 december 2018
woensdag 27 februari 2019
woensdag 8 mei 2019
donderdag 20 juni 2019
Rondvraag
Eefje:
Via Katinka komt vanuit het team de vraag over de Cao en het werkverdelingsplan. Eefje
stuurt ons een document toe over dit onderwerp en we plaatsen het voor de volgende
vergadering op de agenda.
Karin:
De vergadering van de MR is altijd vrij laat afgelopen. Het voorstel is om 19:30 uur te starten
en als eindtijd 21uur na te streven. Voorstel wordt positief aangenomen. Volgende
vergadering start 19:30 uur.

Moeten we de taken anders verdelen? Diana gaat er over denken om Pieter te vervangen bij
de OR vergadering, zodat Pieter eventueel naar de bestuursvergadering kan in plaats van
Karin.

