Notulen 172STE bijeenkomst van de MR “de Triangel”
Op maandag 16 februari 2015 om 19.30 uur op de nieuwbouw
Aanwezig: Astrid, Marjolein, Peter v W, Guus , Peter S, Anneke, Theo en Maud
Afwezig: Doris en Emma.
1. Opening. Peter W heet iedereen welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken: Astrid meldt dat morgen een cao
bijeenkomst is voor de personeelsleden van de MR. Ook de ouders zijn welkom. Er
zijn geen aanmeldingen van ouders.
3. Verslag van de 171ste vergadering is goed gekeurd. Aan Doris de vraag om deze
door te sturen naar Peter S.
4. Punten directie:
Schoolplan: Hoofdstuk 1 t/m 3 heeft de MR bekeken. Nu wordt er door de directie
gewerkt aan de hoofdstukken 4 t/m 6. Deze worden later aan ons doorgestuurd. In
mei moet het hele plan klaar zijn.
Formatie: De leerkrachten hebben de belangstellingsformulieren weer ingevuld. De
directie gaat starten met de formatie.
Interne reportage: 2x per jaar komt er een interne reportage. Het wordt een
document waarin de stand van zaken beschreven staat. Hier staan ook de
citoresultaten van de leerlingen in vermeld. De MR krijgt dit document ook te
lezen. Deze twee interne reportages worden in juni samengevoegd en bewerkt tot
een publieksverslag dat gemaakt wordt voor de ouders.
CAO: Er komt na de vakantie een bijeenkomst voor de leerkrachten. Het bestuur
gaat dan aan het personeel uitleg geven over de nieuwe cao. Guus geeft een
toelichting. De belangrijkste keuze die wij als school binnenkort (10 maart) moeten
nemen is, of wij kiezen voor het basis- of het overlegmodel.
Verbouwing: De tekeningen zijn klaar en de vergunningen zijn binnen. De
verwachtingen zijn dat het met de financiën ook goed komt. In de laatste
schoolweek gaan we verhuizen. Dat is ook nodig, want na de vakantie moet de
Wending in de Overloop starten. Guus licht ook de tekening van het nieuwe
schoolplein toe.
Het MR Schooljaarverslag 2014/2015 wordt aan het eind van het schooljaar
gemaakt en gaat 6 weken na de start van het schooljaar naar de ouders.
5. GMR: (toelichting van Theo, dank je wel!)
De laatste GMR-vergadering was 20 januari 2015. Daarin zijn de volgende zaken aan de
orde gekomen:
- Positief advies op de begroting 2015 en de meerjarenbegroting;
- Instemming met beleidsnotie ICT (Danae) (lees verder);
- Instemming met het herziene GMR-reglement.
Opmerkingen bij “instemming met beleidsnotie ICT”; vanuit de GMR, oudergeleding,
kwam de opmerking dat je “niet zo maar klaar bent met het laten schrijven van een
rapport en de instemming door de GMR”. Het behelst zoveel meer met betrekking tot:

verandering van cultuur op school / didactiek / pedagogiek / rol leerkracht / financiering.
Dit wordt nu gemist.
Voor de toekomst, ook op MR-niveau, is het goed dit soort rapporten strak in de gaten te
houden (stel daarbij de kritische vraag: worden alle facetten belicht bij de verandering
beschreven in rapporten).
Ook is aan de orde geweest:
- Buitenonderhoud (rol GMR en MR).
De volgende GMR is 10 maart.
Op 10 februari 2015 was vergadering tussen de GMR, vertegenwoordigd door Fraukje
Brouwer en Theo Bestman (resp. voorzitter en vice-voorzitter) en de voorzitters van de
MR-en.
Besproken is:
-

De rol van de MR bij het opstellen van de schoolplannen;
Onduidelijkheden over het Passend Onderwijs;
Bewaking van de kwaliteit van het onderwijs (voorbeeld ICT-plan opgesteld door
Danae);
- Pestprotocollen;
- Rol van de personeelsgeleding in de MR;
- De Gezonde School en de varianten daarop;
- Uitwisseling van kennis en ervaring tussen de scholen;
- Protocol medicijnen (wet big + basisonderwijs: Handreiking medisch handelen in
het basisonderwijs);
- Informatiestroom GMR naar MR (voorzichtig mee zijn).
De stukken bij de nieuwe cao worden dinsdagmiddag 17 februari besproken op het
bestuurskantoor met de GMR-commissies personeel en financiën.
Het gaat dan om:
- Beleidsuitgangspunten voor de implementatie van de nieuwe cao;
- Werkkostenregeling: een aanbod voor personeel;
- Voornemen tot eigen risicodragerschap voor de ziektewet.
Op 24 maart vindt er overleg plaats tussen de GMR, petit committee, en de Raad van
Toezicht.
Tijdens dat gesprek staan we stil bij de niet correcte manier waarop het College van
Bestuur de instemming verkregen heeft van de GMR, commissie personeel, met
betrekking tot EDR.

Ook zullen we stil staan bij de GMR-commissie, kwaliteit van onderwijs, in relatie met het
verhaal hierover over ICT en het uitbrengen van rapporten.
Tevens willen we weten wat de status is bij de vacature voor een raadslid.

6. Rondvraag:Actiepunt: Doris stuurt de notulen van de 171ste vergadering naar Peter Schadea.
Groet, Maud

