NOTULEN MR VERGADERING maandag 4 april 2016.
Begintijd: 19.30 tot 20.00 uur MR zonder Kees.
Voorzitter: Esther
Notulist: Saskia
Aanwezigen: Esther/Dorothe/Anton/Marianne/Kees (later) / Saskia
Opening:
- Esther opent vergadering met onderwerp we dringend vertegenwoordigers nodig hebben in
MR vanuit docenten
o Hoe eigen team te motiveren, ook lastig met betrekking tot leerkrachten gekeken naar
% personeel dat niet extern op payroll (Interteach) staat
o 3 docenten worden actief benaderd Laurie, Sanne, Laura, Elene
o Is al rooster van aftreden (steeds voor 3 jaar)
- Jaarplanning MR:
o 1) Overblijven school (overblijfkrachten)
o 2) Partnerschap school (Marieke van Nistelrooij wordt gevraagd om volgende keer, in
mei, toelichting te geven)
o 3) Directievoering 2.0
o 4) Vluchtelingen (limieten, budgetten, aangepast onderwijs)
o 5) Verkeerscommissie (denk onder andere aan kiss & ride)
- Punten door naar Ouderbetrokkenheidscommissie
o Hulpouders en toezegging na aanmelding (welkom gesprek)/afspraken
o Toetsing ouders en oudertevredenheidsonderzoek
Oudervereniging
- Geen bijzonderheden, laatste keer gezamenlijk overleg gehad.
- Besproken stellingen zijn meegenomen naar werkgroepen op de studiedag. Vervolgens zijn
deze in de werkgroepen aangepast.
- Stellingen uitgewerkt op borden en gaan uitgerold worden.
- 1x per maand staan stellingen centraal.
- Opvolging stellingen in combinatie met Oudervereniging (OV), zinvol voor de zomervakantie
nogmaals?
- Opvallend was de lage opkomst vanuit ouders in OV.
- Wordt meegenomen door Anton.
- OV heeft geen vergadering meer gehad.
Ingekomen / uitgaande post
- Rondzend map is kwijt!!!! (doorgeeftas, GEEL, met alle informatie MR) WIE HEEFT DEZE?
- Verder geen bijzonderheden
Notulen van de vorige vergadering
- Voedingsbeleid, Joyce Blaas (en ook Moniek) gaat hiermee aan de slag, zij legt contact met
GGD en Voedingscentrum
- Verkeerscommissie Kiss & Ride zone verder niet doorgegaan
- Techniekshow is goed verlopen
- Drugspand, bord is weg, woont weer nieuw gezin
- GMR, notulen hangen in apart kopje in SharePoint
- Fruitpauze nog besproken, wellicht slim om dit volgend jaar opnieuw te evalueren, dit neemt
Joyce mee en is verder geen item voor MR
Mededelingen directie, directieoverleg en bestuur 20.00 uur
- Esther deelt de 4 punten waarmee MR komende half jaar mee verder wil gaan:
- Lange termijn: Overblijven.
- Korte termijn:
o Vluchtelingen en aanpak, is een plan gemaakt door onder andere Kees dat mee wordt
genomen in groter overleg. Idee is om op 3 plaatsen in Heusden te starten met
implementatie en uitrol. Kees stelt vraag wel/niet limiet te stellen. Esther ligt toe dat
hieraan geen limiet gesteld dient te worden, maar er moet een gezonde mix zijn en
passend in de groep. Kees verwacht dat dit gecentreerd gaat zijn in soort van
‘opvangklas’ wordt ingezet. Idee wordt donderdag as verder uitgewerkt. Subsidies
gelden vanaf moment dat ze instromen op school en ze minder dan 1 jaar in NL zijn.

Partnerschap school tevens korte termijn > verder prima
Directievoering 2.0. Kees licht toe dat dit op basis van competenties mogelijk is
(uitwisseling kwaliteiten), bij uitval is vervanging snel mogelijk, Kees staat hier positief
tegenover. Binnenkort gaan alle directeuren door ‘de molen’ om uiteindelijk te duiden
wie welke competenties heeft om later te bepalen hoe dit in te richten.
Vraag is ook wat er van het MT verwacht wordt > deelname aan directievoering,
zowel Judith/Marieke volgen opleiding. Hoe staat het met balans MT in combinatie
met lesgevende taken?
LIO stage, Maartje kent bijvoorbeeld lesgevende taken ten behoeve van Judith.
Daardoor kun je management ontzorgen, dan kun je ook meer gesprekken voeren,
risico spreiden.
Inzetbaarheid LIO geldt ook voor verzuim %, zit nu op 10%, streeft naar 8%.In het
kader van LIO, wil Kees kijken ofwel zij ook inzetbaar kunnen zijn hierin.
Gaat over verschil 930 / 940 lesuren, Duinsprong draait standaard 940 uren, vrije ruimte geldt
voor gesprek, je kunt ook grotere ruimte inzetten, bijvoorbeeld combi met 2 leraren in
overlegmodel mogelijk samen te doen, dan haal je deze met opslagfactor uit taakbeleid. Kees
nodigt ons uit zodra meer informatie over CAO basis / overlegmodel
jaarrooster was definitief, naar aanleiding van CITO, koningsdag enzovoort, moet extra
studiedag Scala ingepland worden
Liep verhaal met betrekking tot groep 8, dit is inmiddels opgelost
Ouderbetrokkenheid 3.0, advies om notulen aan te passen
Begroting; zoals het er nu uit ziet zijn er positieve resultaten van € 2000, waarvan er
€ 1000 mogelijk vrij besteed mogen worden, dit is nog niet definitief, maar zou mogelijk
kunnen zijn. (Gas, water, licht toch hoge post, maar in praktijk nauwelijks te beïnvloeden)
Volgend jaar wordt datgeen dat je overhebt van scholingsgeld
Pedagogische identiteit, naar aanleiding van de gezamenlijke vergadering ov/mr, Kees dankt
ons voor de input. Esther legt voor vanuit pedagogische entiteit wat er uiteindelijk gedaan
wordt inhoudelijk en of het mogelijk is om dit terug te koppelen naar MR / OV. Dat is
mogelijk, zodra thema volledig is geladen
Kees licht toe dat in groepen 5 t/m 8 klimaatschalen wordt afgenomen, leerlingen mogen iets
aangeven over sfeer in klas en dit beoordelen. In het kort:
a. kwaliteit onderlinge leerling relaties > deze neemt toe
b. sfeer in de klas, zorgelijke scores nemen af
c. orde in de klas, tevredenheid neemt toe
d. interacties leerling leerkracht, tevredenheid neemt toe
Kortom/conclusie: afgelopen 4 jaar is het klassenklimaat toegenomen.
Bezetting MR besproken en invulling. Advies is om dit in volgende teamvergadering (10 mei)
voor te leggen.
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Mededelingen van GMR:
- Notulen Gemeenschappelijke MR (GMR), op en aanmerkingen kort besproken
- Planning met betrekking tot aanwezigheid op vergadering graag na te komen en anders tijdig
zorgen voor inval (zodat we in ieder geval altijd vertegenwoordigd zijn)
- vanuit onze MR groep geen agenda punten voor de komende vergadering
- Vluchtelingen beleid staat al op agenda Scala, beleid wordt nader bepaald
- Ouderbetrokkenheid niet mee te nemen naar GMR. Op dit moment is alleen de Bussel actief
bezig met ouderbetrokkenheid (in combinatie met werkgroepen / Minke)
PR

Anton past vorige notulen aan ten behoeve van website

Actiepunten:
1) Overblijven school (overblijfkrachten) > lange termijn
2) Partnerschap school (Marieke van Nistelrooij wordt gevraagd om volgende keer, in mei, toelichting
te geven) > 24 mei uitnodigen (Esther)
3) Directievoering 2.0 > lange termijn, in afwachting van Kees
4) Vluchtelingen (limieten, budgetten, aangepast onderwijs) > staat donderdag as op agenda, in
afwachting van Kees
5) Verkeerscommissie (denk onder andere aan kiss & ride) > naar laatste vergadering, dan uit te
nodigen
Rondvraag
Geen bijzonderheden

