NOTULEN MR-VERGADERING WOENSDAG 14 maart 2018 VAN 19.45 - 22.00 UUR
Aanwezig vanuit de oudergeleding;
Vanuit het schoolteam;
Bericht van verhindering;
Op uitnodiging;
Gast;

Bas Derissen (voorzitter), Louise Snieders en Jurrhiaan Vegers en
Marlous van der Miessen (secretaris), Marlies Michels, en Dominique
Kooper
Anke Penninx en Vanessa Dik - De Raad
Gerard de Ronde (directeur)
----

1. Opening (19.45 u.)
2. Notulen laatste vergadering
De notulen van 09 januari worden vastgesteld.

3.
a.

Kanjercertificaat  We zijn nog gecertificeerd, er moet een herhalingscursus komen. Deze is al
vastgelegd. Ook moet er om de 3 jaar een ouderavond komen. Dit wordt meegenomen door de
personeelsgeleding.
Protocol machtsmisbruik  Dit wordt ondervangen van PMM (preventief machtsmisbruik) protocol
is gemaakt 2017-2018
Protocol medicatie  Via de GMR wordt dit geactualiseerd.
Protocol wet op de klokkenluiders  Als er een conflict is dan is er een vertrouwenspersoon. Dit is
geregeld via de GMR. In geval van issues kan er doorverwezen worden naar de stichtingsdirecteur
van de Leijestroom.
Laatste versie/update school-/gedragsregels  laatst gemaakt in dec 2014. Lopen eind van dit jaar
af. Start nieuwe schooljaar kan dit behandeld worden binnen de bouwvergaderingen. In oktober
2018 zal de geupdate versie, worden aangeleverd aan de MR.
Protocol gezonde school  Dat moet voor 28 maart geregeld worden, en dan blijft het geldig. Dit is
opgepakt.

b.

Voorstel lunch:
Dit onderwerp wordt verschoven naar het agendapunt schooltijden.

c.

Engels
Dit jaar worden we niet toegelaten bij een pilot. Er is geen mogelijkheid vanuit de overheid om een
extra pilotschool toe te laten.
Gerard geeft aan Engels definitief te willen borgen en als de gelden vanuit de vrijwillige ouderbijdragen gecontinueerd worden, lijkt dit geen probleem te worden. Er is met ouders gecommuniceerd
dat er een deel van de oudergelden nog steeds naar Engels gaat. Dit is al die jaren onveranderd
gebleven sinds de verhoging van de vrijwillige bijdrage voor Engels.
Er komt eveneens een extra leerkracht Engels uit Zweden vanaf april voor de duur van 1 jaar.

d.

Directiestatuut
Is ontvangen, moet nog worden gelezen.

e.

POM
Heet KCM (kind centrum monitor), zou deze vergadering terugkoppeling van zijn maar is nog niet
besproken met MT en team.
Gerard heeft dit besproken met Karel van de Burgt.
Eerst wordt het besproken met het MT, daarna in het team.
Gerard gaat kaders maken en deze worden eerst binnen het team besproken. In mei komt het terug in de MR vergadering.

f.

TSO
Komt terug bij schooltijden
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g.

Evaluatie klasbord
Dit is nog niet officieel besproken, de volgende teamvergadering komt dit punt terug.

h.

Formatieplan
De begroting is binnen… We hebben een positief resultaat.
Per 1 april komt er een lerarenondersteuner voor 0,4fte
Aandachtspunten voor BG vanuit oudergeleding:
MR benadrukt voorkeur voor invulling van de structurele ondersteuning voor de huidige groepen 5
komend schooljaar in de vorm van een vaste leerkracht voor 5 hele ochtenden.
MR waardeert dat de directie structureel voor de klas staat, en zien dit graag volgend jaar weer terug in het formatieplan.

i.

Schooltijden
Er zijn door directie 2 voorstellen neergelegd bij de MR voor een wijziging in de schooltijden. Gerard geeft aan dat het verkorten van de middagpauze belangrijkste motief is voor de gevraagde wijziging. Gerard geeft aan dat een uur te lang is omdat de kwaliteit van de huidige TSO hier in te kort
schiet en er geen alternatieve aanbieders zijn.
De grootste vraag bij het veranderen van de schooltijden is : Hoe kan je kwaliteit blijven geven,
maar de werkdruk verlagen?
Niemand wil het continu rooster binnen het team.
Het grootste voordeel ligt bij de verkorting van de middagpauze. Blijkt nog steeds erg lang.
TSO is ook al op zoek naar oplossingen voor de invulling en gelden.
Personeelsgeleding gaat in onderling beraad over de voorgestelde wijzigingen.

4. GMR
De notulen van afgelopen GMR zijn rondgestuurd.
Er is geen instemming voor het Arbo beleid vanuit de GMR.
Gerard vraagt of er ook is rondgekeken naar een andere fusiepartners? Hij wil best een keer komen naar
een vergadering van de GMR.

5. Ingekomen stukken
Géén

6. Rondvraag
Staking 13 april?
Wordt geïnventariseerd binnen het team en wordt dan teruggebracht naar de bestuurder.
Marlies; www.maakwerkvanwerkdruk.nl
Louise
MR Notulen van dit schooljaar en foto’s/namen MR leden zijn nog steeds niet op de website. Actie: Gerard
Er zijn nieuwe versies vrijgekomen van VOO over nieuwe reglementen. Deze moeten bekeken worden en
waar nodig geactualiseerd worden.
Gerard: Wat vind je belangrijk hoe er wordt gecommuniceerd als ouder of leerkracht? Wil je daar eens over
nadenken als MR.

7. Sluiting
Voorzitter sluit om ± 21.45 u. de vergadering.

Volgende vergadering 18 april 2018
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