MR vergadering, 15 juni 2017 20.00 uur
Voorzitter:
Notulist: Ria Dekker
Afwezig: Jaap Jan, Gert-Jan, Elise na de bespreking van de formatie
Aanwezig: Estev, Elise, Paul, Annet, Mathilde, Ria en Geert-Jan, Hermina
1.

Opening: welkom voor Geert-Jan en Hermina.

2.

Vaststellen agenda: de formatie en de opbrengsten worden eerst besproken

3.

Formatie (ter instemming en advies)
IB-er naar ’t Echtenest, 2,5 uur; uren voor ’t Oelebröd volgens de norm van Wolderwijs
Onderwijsassistente heeft een aanstelling van 16 uur en is in vaste dienst: enige
mogelijkheid haar voor een aantal uren op een andere school te plaatsen, is niet wenselijk
bezuiniging administratieve vergoeding, toekenning van IKC-uren aan locatie-coördinator
6 uren bij vorming van een instroomgroep vanaf voorjaarsvakantie
ICT: uren voor invoering van nieuwe ICT-ontwikkelingen
Zorguren moeten ingezet worden voor individuele leerlingen
Uren voor fusie van scholen niet te verwarren met de uren bij tussentijdse groei
Combinatiegroepen nu geen mogelijke keuze doordat deze te groot qua aantal zouden
worden en een te grote belasting voor de leerkrachten
Streven om niet meer dan 3 leerkrachten voor de groep
In het onderwijs worden we steeds meer gedwongen naar het geld kijken dan naar de
kwaliteit van het onderwijs
De MR keurt het formatievoorstel goed; er wordt mee ingestemd door het personeel en er
wordt een positief advies gegeven vanuit de oudergeleding. Complimenten voor het opstellen
van dit formatievoorstel.

4.

Opbrengsten:
Taal onder het gemiddelde
Rekenen er net boven en Wereldoriëntatie boven gemiddelde
Zie formulier trendanalyses: in de vergadering uitgedeeld en komt later terug in gewijzigde
vorm in het schooljaarverslag
Mogelijk kerndoel bij EindCitotoets: motivatie van leerlingen
Standaarddeviatie: lesgeven is voor de leerkrachten lastig door grote verschillen
Deze week zijn er klassenbezoeken geweest en herhaling volgt in september.
Leerlingen op het Voortgezet Onderwijs worden 3 jaren gevolgd. Schooladvies en resultaten
worden gevolgd.

5.

Mededelingen uit overleg directie/MR (Estev)
Schoolzwemmen: protocol
Protocol wordt bijgesteld vanwege overname zwembad door de stichting naar het voorbeeld
van het oude protocol
Verantwoordelijkheid en toezicht; nog onduidelijk
Onderhouden van zwemvaardigheden; 30 minuten
Behalen van een zwemdiploma is geen doel op zich
Leerkrachten bekijken het protocol en gaan in gesprek
Fietsroute: nog een keer bekijken wat een veilige route is.
Schoolreisje: financiën (geld innen) en vergelijken met andere scholen via schoolgids. Hier
discussie over voeren hoe we het willen aanpakken. Door facturen te gebruiken is het innen dit
jaar beter verlopen. Automatisch incasso is misschien een bespreekpunt.
Opmerking foto’s: Er zijn ouders die tijdens activiteiten fotograferen en door ouders te wijzen op
portretrecht leggen wij de verantwoordelijkheid bij de ouders. Melding in schoolgids en
opnemen bij intake, informatieavond aan het begin van schooljaar. Ouders attenderen bij

fotograferen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van portretrecht ( Denk je aan of Let op,
Je mag ze niet plaatsen op sociale media). Leerkrachten hebben/school heeft
inspanningsverplichting.
6.

Notulen MR vergadering d.d. 15 mei 2017
Na enkele wijzigingen zijn de notulen goedgekeurd

7.

Ingekomen stukken ( post ).
Onze school: 2 nummers, die van maart en juni
Formatievoorstel
Via de mail uitnodiging informatieavond over Boeiend Onderwijs 26 september; voor MR en
GMR-leden.

8.

IKC
Ontwikkelingen
Maandag 22 mei kennismakingsgesprek; vervolgafspraak wordt gemaakt om te brainstormen
Namens MR neemt Estev deel aan de brainstormsessie

9.

GMR zaken: doorschuiven naar volgende vergadering
Gesprek met Raad van Toezicht Gert-Jan informeert ons
Taakbeleid

10. Volgende vergaderingen:
Nieuwe vergaderdata zijn nog niet bekend
11. Rondvraag en sluiting uiterlijk 22.00 uur:
Paul geeft aan dat hij wil stoppen met de MR-werkzaamheden: in team bespreken
Mathilde neemt het secretaresseschap weer over in het nieuwe schooljaar.
Schoolgids: OC en OR worden ook geraadpleegd
Uitnodiging musical voor MR-leden 18 juli
Speerpunten MR 2016-2017

Betrokkenheid ouders

IKC

Andere Tijden

Krimp Wolderwijs/ Vluchtelingenopvang

Overgang basisschool/voortgezet onderwijs

Toenemende werkdruk personeel (neventaken)
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