Notulen MR

Dinsdag 18 september 2018
19.00 uur – ANJELIERSSTRAAT

Aanwezig: Mark (voorzitter), Simone, Emma, Ilze, Onno, Karin, Michelle, Irma en Barbara
(notulen)
Afwezig met bericht: Francesca, Mirjam
Overlegvergadering
1. Opening en vaststellen agenda
Mark opent de vergadering, de agenda blijft vrijwel ongewijzigd, alleen onder ‘diversen’ zullen we
ook de gebeurtenissen met bewoners rond het plein van de Westerstraat bespreken.

2. Notulen 26 juni 2018 en actiepunten
De notulen worden goedgekeurd.
Wat betreft de actiepunten: De meeste punten staan op de agenda of in het activiteitenplan voor
dit jaar. Ilze vraagt of het onderwerp duurzaamheid ook voor november op de agenda kan komen.
De PMR laat weten dat zij instemmen met de formatie zoals die in de vergadering van juni is
besproken.

3. Mededelingen en binnengekomen stukken
Er is een blad van VOO binnengekomen, verder zijn er geen mededelingen of binnengekomen
stukken.

4. Voortgang diversen
- Gebeurtenissen rond schoolplein Westerstraat: Michelle legt uit wat er is voorgevallen (fles

gegooid op het schoolplein door een buurtbewoner) en wat er eerder is voorgevallen (glas op
het schoolplein en andere vervelende dingen in de brievenbus). Ze legt uit dat de wijkagent is
ingeschakeld, en dat er wel een vermoeden is welke buurtbewoner erachter zit, maar dat er
geen hard bewijs hiervoor is. Er is een plan om een camera op te hangen en een net in de hoek
waar het vandaan komt. Mark zal een mail vanuit de MR naar Francesca sturen met de vraag
welke stappen er verder worden genomen om dit probleem op te lossen.
- Beleid mobiele telefoons: de vragen die we over dit onderwerp hebben - is de brief voor de
ouders geschreven en is er in het team besproken wat het gewenste beleid is? - zullen we de
volgende vergadering als Francesca er is bespreken.

5. Klassengrootte / bezetting / personele veranderingen
Onno vraagt waarom de school inzet op een krimpend aantal leerlingen terwijl hij ook hoort dat er
juist een tekort aan schoolgebouwen komt. Volgens Simone is dat laatste het geval in de ring rond

het centrum, maar niet in het centrum. Mark merkt op dat er een groot verschil is in groottes van de
groepen 1/2. De leerkrachten laten weten dat dit gelijkgetrokken gaat worden met de nieuwe
instroom. Het is gelukt om de nieuwe bezetting rond te krijgen voor dit jaar: er zijn vier nieuwe
leerkrachten en er komt een nieuwe gymleraar in oktober nu Sabine omdat ze in haar eigen
woonplaats gaat werken.

6. MR activiteitenplan 2018/2019
Op een paar kleine wijzigingen/toevoegingen is de MR het eens met het activiteitenplan van de MR
voor dit jaar dat Simone heeft opgesteld. De toevoegingen zijn:
 Mark merkt op dat de instemming van de MR met de hoogte van de TSO-bijdrage in het
jaarplan moet komen;
 het onderwerp ‘functiemix’ wordt naar 19 maart verplaatst;
 duurzaamheid komt in november op de agenda;
 Michelle merkt op dat er een evaluatie van de nieuwe methode Engels zal komen (ipv een
nieuwe werkwijze).

7. Begroting OR 2018/2019 en voorstel besteding resterende OR-middelen
Onno en Francesca hebben met de OR overlegd over de begroting. Ze leggen uit dat de halvering
van het budget voor schaatsen komt doordat Sabine voortaan niet meer met groep 5,6 wil gaan
schaatsen omdat ‘t op die leeftijd met zo’n grote groep niet goed te begeleiden is. Het budget voor
Artis is verlaagd omdat de kosten lager uitvielen.
Voor de herfstvakantie zal er een nieuwe begroting komen waarin ook een structurele cultuurpot is
verwerkt, met een afrekening van het vorige jaar. Naast het vermogen uit de jaarlijkse bijdrage is er
nog een vermogen van ongeveer €40.000 uit voorgaande jaren, waar nog geen bestemming voor is.
Francesca gaat een voorstel hiervoor maken, bijvoorbeeld voor het BeVO-lokaal. Mark merkt op dat
de MR met iedere uitgave van boven €500 moet instemmen.
Onno vraagt of er een digitaal archief is voor stukken van de MR/OR. Simone zal dit nagaan.

8. Rondvraag
Wordt naar punt 14 verschoven.

MR vergadering
9. GMR (terugblik 4 juli/vooruitblik 26 september)
Er is geen nieuws te melden vanuit de GMR. Simone vraagt of Karin de stukken aan ons kan
doorsturen.

10. Kalender MR-vergaderingen
We wijzigen de kalender van MR-vergaderingen naar de volgende data: 20/11, 15/1, 12/3, 16/4
(reserve), 21/5, 25/6.

11. MR Jaarverslag 2017/2018
Simone zal als voorbeeld het jaarverslag van vorig jaar rondsturen. De vraag is of alle leden een kort
stukje willen aanleveren over belangrijke punten in de MR in 2017-2018 voor het jaarverslag van
afgelopen jaar.

12. Schoolgids 2018/2019
We hebben geen belangrijke opmerkingen over het stuk. Iedereen kan opmerkingen over de
schoolgids mailen aan Emma dan zorgt zij ervoor dat Francesca alle opmerkingen krijgt.

13. Besteding middelen werkdrukvermindering
De PMR is tevreden met de besteding van de extra middelen aan een BeVo-leerkracht en een
gymleerkracht voor groep 1/2 en het plan om een werkplek voor de leerkracht te maken bij het
gymlokaal, zodat hij/zij tijdens de gymles kan werken. Hiermee zijn alle middelen besteed. Barbara
vraagt of hiermee ook de werkdruk echt verlaagd wordt. De leraren vinden van wel omdat ze op
deze manier meer ruimte krijgen om passend onderwijs te geven, wat ook de druk verlicht.

14. Rondvraag
Er zijn geen vragen meer.

Vergaderdata 2018-2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

18 september 2018
20 november 2018
15 januari 2019
12 maart 2019
16 april 2019 (reserve)
21 mei 2019
25 juni 2019

Actiepunten MR
Actie

Wie

Wanneer

Met team afspreken wat leerkrachten doen als de gymles niet
doorgaat.
Beleid mobiele telefoons: is brief geschreven/beleid in team
besproken?
Begroting OR + afrekening vorig jaar + voorstel Francesca voor
extra vermogen uit voorgaande jaren
Digitaal archief stukken MR?

Francesca

November 2018

Francesca

November 2018

Francesca/Onno

November 2018

Simone

November 2018

Stukken GMR doorsturen

Karin

Simone stuurt jaarverslag MR van vorig jaar door aan alle
leden, iedereen levert een kort stukje aan haar voor het
verslag van afgelopen jaar.
Opmerkingen schoolgids doorsturen aan Emma, zij geeft dit
door aan Francesca
Lidmaatschap VOO evalueren

Simone/allen

November 2018

Emma/allen

November 2018

In de MR

Januari 2019

