NOTULEN MR-VERGADERING MAANDAG 22 mei 2017 VAN 19.45 – 22.00 UUR
Aanwezig vanuit de oudergeleding;
Vanuit het schoolteam;
Bericht van verhindering;

Mascha Damen (voorzitter), Louise Snieders, Bas Derissen. en Jurrhiaan Vegers
Dominique Kooper, Marloes van den Brand, Jolanda Franchimont en
Marlous van der Miessen (secretaris).
Hein Maas

1. Opening
Boris heeft zijn rol in de MR en de GMR overgedragen aan Jurrhiaan en neemt dus per heden niet langer
deel aan de MR
Bram van Ek is expliciet door de voorzitter van de MR uitgenodigd aanwezig te zijn om als bevoegd gezag
de formatie te bespreken. Bram heeft telefonisch contact gehad met Mascha en is , indien nodig, bereikbaar voor de MR. Hij is niet ter vergadering aanwezig.

2. Formatieplan
De MR heeft de stukken van Gerard ontvangen over de formatie.
Belangrijkste speerpunt van de MR is de ondersteuning voor de huidige groepen 4. Ook stelt de MR het belang van Engels voor de onderbouw.
Gerard vindt het erg belangrijk dat een aantal zaken worden geregeld:
Engels door native speaker
Ondersteuning groepen 5 2017-2018
Basisschoolcoach
Gerard heeft binnen het team de vraag neergelegd om de werktijdfactor aan te passen of om dagen terug
te komen (een dag zou dan 0,2 wtf worden). Sommige leerkrachten willen de vraag op papier zien of overleggen met hun bond. Gerard moet met ieder die een wtf met meer dan 1 cijfer achter de komma heeft in
gesprek. Hij heeft aal een aantal gesprekken gevoerd en het grootste deel wil de werktijdfactor behouden.
Dit betekent dat ze een aantal dagen terug moeten komen. Dit is belangrijk voor de invulling van de formatie. Ook ‘vrije’ dagen zoals Pinksteren. Gerard kan niet uitleggen waarom dit niet het geval is bij fulltimers.
Als iedereen hier uiteindelijk voor kiest zal dat geen probleem geven voor uren binnen de school, aangezien een aantal leerkrachten stoppen met werken na dit schooljaar.
Vanuit de leerkrachten is gevraagd om bezwaren neer te leggen binnen de MR. Binnen de stichting is dit
voor iedereen aan de orde en de vakbonden hebben het al jaren geleden aangekondigd.
Met betrekking tot het formatieplan is er gekeken naar de begroting vanuit de stichting. De MR is van mening dat basisschool de Schalm gebruikt wordt, door de wijze waarop de verdeelsleutel is ingericht en die
zeer nadelig werkt voor De Schalm. De MR vraagt zich oprecht af welk voordeel geldt voor De Schalm door
bij de stichting te horen. De Schalm is de ‘rijkste’ school en moet steeds geld inleveren.
GMR is echter wel akkoord gegaan met de begroting, want voor meerderheid is het niet zo belastend. De
Schalm betaalt nl. grootste deel..
De MR wil in de formatie gerekend hebben met werkelijke kosten zien en niet de fictieve zoals die is gegeven binnen de stichting. Dat draagt nog verder bij aan de onevenredige verdeling tussen de scholen binnen
de Stichting.
De oudergeleding MR stelt dat een oriëntatie op een andere stichting een advies van de MR zou kunnen
zijn. Mascha weet te vertellen dat in de MR-samenstelling van 4 jaar geleden dit onderwerp ook al aan de
orde is geweest. Wordt voor nu geparkeerd. Belangrijkste zorg op dit moment is een formatie die voldoet
aan de behoeften van de school. Begin volgend schooljaar direct met bestuur aan tafel om te spreken over
de wijze van berekenen met actuals ipv fictieve bedragen, zeker als het om werkelijke planningen gaat.

3. Taakbeleid 2017 - 2018
Taakbeleid en jaarrooster moet rond zijn voor het voor het einde van het schooljaar.
Als er wijzigingen zijn in het taakbeleid moet het worden ingestemd door de personeelsgeleding van de
MR.
De oudergeleding dringt er op aan dat gezien de discussies rondom formatie echt kritisch voor een jaar of 2
gekeken moet worden naar taakbeleid. Focus op de echt belangrijke zaken, die de kwaliteit van onderwijs
ten goede komen, en minder tijd naar die zaken die gebleken hebben te veel tijd te kosten/rekenen voor
wat ze opleveren. De tijd die daarmee gespaard wordt, kan naar lesgeven.
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4. Schoolplan 2017 - 2018
Het schoolplan 2016-2017 moet worden aangepast en worden ingestemd door de MR.

5. Schooltijden (tussenstap)
MR is het erover eens dat de manier van vragen, niet de beste is geweest. Vertroebeling is ingeslagen.
De pauze tussen de middag een kwartier verkorten is echter wel ingestemd. Dit kan een stap zijn naar
meer rust in de pauze.
Er worden aanbevelingen gedaan richting Gerard, waar hij aan kan denken bij een volgende ronde i.v.m.
de schooltijden.

6. Verkiesbaarheid Bas en Louise
Bas en Louise blijven tot de Kerst in de MR.
Na de zomervakantie zal het traject voor werving nieuwe leden worden opgestart.

7. Ingekomen stukken
Hans Reinold (voorzitter GMR) komt naar de vergadering van 12-6

8. Rondvraag
De vergadering van 12 juli vervalt.
3 juli zal de laatste vergadering zijn voor Mascha.

9. Sluiting
Voorzitter sluit om 22.00 u. de vergadering.

VOLGENDE MR-VERGADERING;
MAANDAG 18 sept 2017, 19.45 uur.
Afwezig:
Agenderen:

nog géén afmeldingen
….
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