Notulen 25 maart 2019 MR vergadering
Aanvang: 19.45 uur
Plaats: Op d’n Esch
Voorzitter: Monique Pragt
Notulist: Joyce Wolters
1. Actielijst n.a.v. vergadering (datum)

2. Punten van en met de directie
Onderwerp
ICT Plan

Doel
Voortgang:
- Wat is de visie van het team?
- Wat zijn de beschikbare middelen?
- Waarbij is ondersteuning nodig?
- Samenwerking met andere scholen

Afgesproken/eventueel actiepunt/wie
Er zijn nu leerkrachtcomputers. Er zijn nieuwe
touchscreens. Er komen 32 chromebooks binnen. Dit is
uit de gelden van de werkdruk.
Er zijn ook nog gelden vanuit het ICT plan. Er gaan
hieruit ook nog 30 chromebooks gekocht worden.
Vanuit het team is er voor de zaakvakken nu een optie
voor 3 methodes.
Er wordt nu nog gewerkt met de methodewerkboeken.

Het werkverdelingsplan en evt visie en missie wordt op
19 april (studiedag) besproken.
Maaike oppert de mogelijkheid om iemand/bedrijf in te
schakelen die daarin kan adviseren. (www.it-workz.nl)
Bert benoemt Frank Schreibers. Hij heeft Rekken ook
geholpen met het ontwikkelen van visies. Hij zou een
goed persoon zijn om eens mee te kijken.
Het is belangrijk dat er standpunten ingenomen gaan
worden voor een langere termijn.
Er zijn gelden beschikbaar binnen OPONOA voor
professionalisering als je met een goed plan komt.

De chromebooks worden vanaf groep 4 gebruikt.
Ze wilden graag meer Ipad voor groep 1 t/m 3.

Ouderbetrokkenheid

Terugkoppeling CVB

-

-

Input vanuit het team (Fiona)
Plan bespreken en acties uitzetten

Opknappen beukenlaan
Schoolpleinplan

We hebben ons dit jaar voorgesteld als MR.
Aan de hand van de enquête wat nu gedaan wordt, kijken
wat de speerpunten zijn en daar eventueel een enquête op
maken die we begin komend schooljaar uit kunnen
zetten.
➔ De laatste vergadering gaan we bekijken welke
punten we willen meenemen in de enquête.
De gemeente heeft de school nog niet overgenomen van
het Sterrenpalet in verband met achterstallig onderhoud.
Het gebouw is nog steeds in bezit van het VCO.

Als we gaan investeren, door dingen te schilderen, dan
moet het ook wat opleveren.

Plusklas

Cursus formatieplan

-

Aanvraag nieuwbouw

-

Uitleg/beleid van de plusklas

-

Cursus VOO 11 februari

Ze hebben alleen een aanvraag gedaan omdat de
gemeente dan wettelijk verplicht is om een antwoord te
geven. (om ze wakker te houden)
De gemeente gaat op dit moment niet investeren in het
schoolplein/grasveld. Binnen nu en 5 jaar worden er
dingen duidelijk.
Als school zijnde kan je natuurlijk wel het schoolplein
aanpakken.
Nieuwbouw;
Bert gaat navragen bij CVB wat er precies is
aangevraagd en koppelt dit terug naar Monique (
verbinding werkgroep schoolplein)
In april vergadert de schoolplein werkgroep weer om met
de huidige feiten een plan te maken
Vanuit de GMR wordt er meer communicatie gevraagd
betreft de plusklas. Binnen het samenwerkingsverband is
er de mogelijkheid dat mensen helpen bij de protocollen
voor de plusklas. En ook het opzetten van plusklassen.
Maar ook voor de signalering en ondersteuning van Iber.
Het document gaat vooral over de plusleerlingen.
Sebastiaan heeft nu contact met Maria Wielens betreft
begeleiding voor het lijnen uitzetten van een leerling.
(hoogbegaafdheid) Om vervolgens beleid te gaan maken
voor school.
Het formatieplan van vorig schooljaar hebben we
akkoord aangegeven, maar voor aankomend schooljaar

willen we een formatieplan zien waar een duidelijke
verdeling van de gelden en de fte’s staan.
Destijds werd door Wendy gezegd dat er een nieuw
format in aantocht is.
Hoe gaan we het doen met elkaar? Hoe gaat het nieuwe
formatieplan eruit zien?
Bert geeft aan dat er nu gewerkt gaat worden met het
geldenmodel. Totaal nieuw voor ze.
Er komen nu ook dingen naar voren waar de directeuren
geen weet van hadden.
Werkverdelingsplan moet hierbij ook meegenomen
worden, want ook deze moet goedgekeurd worden door
de MR.
Als het plan zo goed als klaar is, stuurt Bert het plan
rond. Dan kan deze nog gecheckt worden door Johan
Schat.

Begroting school
n.a.v. begroting
Stichting

-

Vakantierooster

-

Vacature
locatieleider

-

Bekijken van het vakantierooster.

Bert licht de begroting toe. Gemaakt a.d.h.v.
We hebben hierop adviesrecht.
Afgesproken wordt dat er een geleiding bij komt waarin
beschreven staat wie en wat voor adviesrecht of
instemmingsrecht heeft.
We hebben deze niet ontvangen. Hij is wel onder het
team verspreid.
Bert verspreid hem aan ons.
Johan gaat weg per 1 april.

Er kwamen vragen bij Bert, of het team zelfsturend kan
zijn. Dingen door het team in eigen beheergedaan
worden.
Er is een overleg geweest met directeuren en locatie
coördinator.
Vacature voor 2 dagen, iemand met een groter
dienstverband moet aanvullende taken doen.
De vacature wordt eerst aangeboden aan de bestaande
locatie coördinatoren. (en de mensen die de opleiding
gedaan hebben)
Sebastiaan wil in de sollicitatiecommissie namens de
Personeelsgeleding MR. Monique namens de
oudergeleding MR.
Monique, Bert en Sebastiaan hebben donderdag 5 april
vooroverleg. Hier zal ook nog het thema " tijdelijk
opvang/ inval na vertrek Johan" besproken worden.

Quickstart

-

Hoe gaan de taken opgevuld worden die nog gedaan
moeten worden. Het is niet wenselijk dat er elke keer
invallers voor de groep komen. Hoe gaan we dit
voorkomen en dat toch de stukken geschreven worden
die gedaan moeten worden?
Hoe zit het met de 0,4 FTE die nu ‘vrijkomt”?
Maaike vertelt over de quickstart.
Duidelijkheid welke rol je hebt en waar je
instemmingsrecht en adviesrecht hebt.
Het tweede deel zat het CVB erbij. Hoe zit het met
begroting en aanleveren van informatie.
Kees Jansen (Cerus) is een jurist met verstand van zaken.

Maaike stelt voor om dit met Bert en de andere MRen
van het onderwijsteam te gaan doen.
We nemen dit punt mee naar de volgende vergadering en
komen er op terug.
Oprichten van de
stichting

Hoe staat het ermee?

3. Wijzigingen m.b.t medezeggenschap
Onderwerp
Doel
WMS
Aankondiging: meestemmen grootte van de klassen
Wet
Medezeggenschap op
Scholen

4. Ingekomen stukken
Onderwerp
Doel:
GMR notulen
Beslissen wat we doen met de notulen van de GMR

We zijn nu een stichting. Het wachten is nu op de notaris
betreft de kamer van koophandel. Het loopt dus nog.

Afgesproken/eventueel actiepunt/wie
Dit komt de volgende keer op de agenda.

Afgesproken/eventueel actiepunt/wie

5. Punten MR-GMR
Onderwerp
RI&E plan van
aanpak

Doel

Afgesproken/eventueel actiepunt/wie

Vergaderschema

Checken van het vergaderschema januari- juni 2019

6. Rondvraag en sluiting

Vastgelegde data:
Maandadg 6 mei 19.45
Dinsdag 18 juni 19.45
Maandag 1 juli 19.00 (exacte tijd komt nog )

