Aan:
MR-leden
Directie Maasveld

CC:
Voorzitter OR

Inlichtingen bij
Marian Reijnders

E-mail:
m.reijnders@maasveld.akkoordpo.nl

Datum
24 april 2018

Onderwerp
Vergadering

Notulist:
Voorzitter:
Aanwezig:
Afgemeld:

Marlene Soffers
Joost Timmermans

Agenda:
1. Opening
Marlene is afwezig.
Karin en Dennis sluiten later aan.

2. Huishoudelijke mededelingen 2017-2018
Het eerste seminar Ouders in de Medezeggenschapsraad is op
woensdag 16 mei aanstaande in Utrecht. Op dit moment zijn
daarvoor nog geen gegadigden. Wellicht afwachten of er iets
soortgelijks in de buurt plaatsvindt. Joost heeft een bijeenkomst in
Venlo bijgewoond en wil de nieuwe MR-leden graag bijpraten.

3. Mededelingen
a) MR ouders / leerkrachten
- Terugkoppeling Schoolanalyse:
Woordenschat wordt niet meer afgenomen.
Verder niet veel bijzonderheden.
Wat opvalt is dat de populatie in de onderbouw aan het
veranderen is.
Numicon en Taal in blokjes wordt ingezet voor kinderen met
reken- of taalproblemen
Over het algemeen zien we voldoende groei.
Aandachtspunten zijn met de verschillende groepen
/bouwen besproken.
b) Directie en team (info)
- Vervangingsprotocol:Opletten dat dit niet te vaak ten koste
gaat van bijv. de Duizendpoten,…

- Voedingsbeleid:
Niet te belerend
Vanuit ouders aangedragen initiatief
Niet waterdicht, gesprek blijven aangaan
Leerkrachten geven goede voorbeeld
We zien graag dat gasten ons hierin volgen
Bijlage op Isy en website
- Begroting / meerjaren investeringsplan:
Ter info bijgevoegd
Aantal zaken nog niet ingevuld, wordt elk jaar pas laat
bekend.
Patrick stuurt het door als het compleet is.
- Stand van zaken formatie:
12 groepen, 1 minder
3x1-2
3
4
4-5
5-6
6
7
7
8
8
Incl. Cheeta’s (andere invulling) en Duizendpoten
Middelen werkdrukverlaging:
Vragenlijst werkdrukscan wordt door team ingevuld. Aan de
hand hiervan wordt een plan opgesteld.
Ongeveer 0.75 wtf is voor onze school beschikbaar.
24 Mei komt dit in de teamvergadering. Ook het overlegmodel
wordt dan geëvalueerd.
- Vakantierooster 2018 – 2019:
Is bijgevoegd
Studiemomenten volgen nog
Komend jaar: Lesson study: minder teamvergaderingen
- Informatie over het tevredenheidsonderzoek:
Vindt plaats najaar 2018, zelfde werkwijze als 3 jaar geleden.
c) GMR (Ruben Nabben)
- Er zijn scholen waar de keuze voor overlegmodel of
basismodel niet ter instemming is ingebracht in de MR. Het
was onduidelijk bij de leden van de MR dat er iedere drie jaar
opnieuw een keuze gemaakt moet worden. Gebeurt dit niet
dan treedt automatisch het basismodel in werking.
In het verslag staan enkele onjuistheden. Dit wordt opgepakt.

Vaak stond het verslag van de GMR niet op tijd op de website.
De GMR krijgt nu een eigen notulist.
- Het overlegmodel zou een instrument kunnen zijn om taken
aan te passen aan de omstandigheden van de school en
wellicht ook iets kunnen betekenen richting werkdruk. Er zijn
scholen die deze ruimte gebruiken maar niet overal is dit het
geval.
- Er is veel onduidelijkheid over de calculatie van de uren. Er
is behoefte aan eenduidige informatie hierover. Een van de
scholen wist een goede website om hier meer duidelijkheid
over te krijgen. Ruben probeert deze voor ons te achterhalen.
Kan wellicht handig zijn voor onze evaluatie.
-Staking
Weer niet gesteund door het bestuur.
Er is nog steeds niet duidelijk wat er met het geld gebeurt.
4. OR
Het aspect rookvrij schoolterrein is besproken binnen de OR. Ze zijn
van mening dat er niet tot nauwelijks gerookt wordt op en rond
school dus ook de OR zal dit punt niet verder oppakken.
5. Verkiezingen
Er zijn 2 nieuwe leden, verkiezingen zijn niet nodig.
Angela en Dennis stellen zich voor.
6. Agendapunten volgende vergadering (29 mei 2018)
- Eind Cito groep 8
- Schoolplan? Moet uiterlijk 19 juni in Mr besproken worden.
- Begroting compleet
19 juni vergadering bij Joost
Medaillon 74
Marian is er dan niet (en daarna ook een half jaar niet)
7. Rondvraag
Wie wordt volgend schooljaar de nieuwe secretaris?
We denken er over na en komen hier volgende keer op terug.
8. Afsluiting 21:30 uur
We proberen elke keer om 21:30 af te sluiten

