Notulen MR-vergadering dinsdag 20-06-2017
Aanwezig: Meryem, Tom, Gijs, Marko, Nanneke en Peter
1. Opening door Meryem en speciaal welkom voor Gijs
2. Mededeling:
Marko: De laatste GMR is volgende week in Almelo; de agenda is nog niet toegezonden. Er
worden geen bijzonderheden verwacht.
3. Begroting: Nanneke licht het kwartaaloverzicht toe. Veel onderdelen worden door het
bestuur bepaald, waarop je als school geen invloed hebt. Als school heb je wel invloed op
zaken als scholing/studiedagen, vrijwilligersvergoeding (Bertus), kantinekosten,
investeringen/afschrijvingen, onderhoud, kopieën en verbruiksmaterialen (een groot
budget). In de laatste jaren is veel geïnvesteerd in meubilair.
In dit schrijven zijn de personele kosten niet opgenomen. Tijdens de zogn. MARAPgesprekken (MAnagementRAPportage) worden alle plannen van de school, w.o. de financiën,
doorgesproken.
Het onderdeel begroting komt in de MR ter kennisgeving aan de orde. Er zijn geen verdere
opmerkingen na de toelichting.
4. Actielijst:
T.a.v. de informatie naar ouders betreffende de nieuwe organisatiestructuur is geen reactie
geweest.
Vanuit de lln.-raad komen mn. nieuwe ideeën voor het schoolplein (w.o. nog een extra
grasveld)
5. Stand van zaken huisvesting:
In een brainstormsessie met L. van Stiphout en team zijn 3 opties besproken:
-Een noodlokaal
-Intrekken bij het Slingerbos
-Interne verbouwing
Een noodlokaal brengt te veel financiële risico’s met zich mee en komt te vervallen. Intrekken
bij het Slingerbos is voor het team geen optie. Voor de interne verbouwing worden de
bouwkosten berekend en bekeken of er een vergunning afgegeven zal worden. Dit zal
doorslaggevend zijn voor de realisatie ervan.
Bekeken zal worden of een deel van de parkeerplaats voor de leerkrachten speelplein kan
worden.
Optie Meryem t.a.v. het plein: onderdelen met natuurelementen
Nanneke: in 2018 zullen de klimtoestellen vervangen worden door de gemeente.
De schoolpleincie (Gerben Gooiker en Inge Kappert) zal ingeschakeld worden. Aangegeven
wordt, dat het goed zou zijn, de ingezette stijl voort te zetten.
6. Tevredenheidsonderzoek:
Er dient een terugkoppeling te komen naar de ouders. Meryem is van mening, dat dit op
korte termijn dient te gebeuren; het verliest anders t veel aan zeggingskracht. Afgesproken
is, dat Nanneke in de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar de top 10 punten van
tevredenheid én de top 10 punten van ontevredenheid zal opnemen met een korte
samenvatting van de enquete-uitslag. Tevens zal er een vooraankondiging gedaan worden
voor een ouderavond in het volgend schooljaar, waarin dit tevredenheidsonderzoek aan bod

komt. Andere onderdelen voor deze ouderavond kunnen zijn: het innovatieplan en de
actieteams.
De terugkoppeling van de uitslag van de leerlingenquete naar de kinderen toe zou door
kinderen van de kinderraad gedaan kunnen worden.
7. Jaarplan en evaluatie:
De begroting en financiën worden ( nog) niet conglomeraatbreed vastgesteld.
Nanneke licht de begroting toe.
8. Vakantierooster en urenberekening:
- Er zijn nog 40 marge-uren over
- Zowel het Slingerbos als de Zonnewijzer hebben volgend schooljaar 2 weken
meivakantie.
- Er wordt een gedegen afweging gemaakt bij het bepalen op welke dagen studiedagen
worden ingepland.
- Urenberekening: leerlingen behoren in hun basisschoolloopbaan 7520 uur lestijd te
krijgen.
9. Formatie: Nanneke licht deze toe. Er zijn verschuivingen in de bezetting. Nieuwe collega’s
krijgen een maatje toegewezen ter ondersteuning en geen extra taken toebedeeld. Er zal een
onderwijsassistent aangesteld worden voor groep 1 /2 . Deze zal in het volgende schooljaar
met groep 2 meegaan naar groep 3
Volgende week donderdag worden ouders en leerlingen ingelicht.
T.a.v. het leerlingenaantal wordt opgemerkt, dat er dit jaar géén doublures zijn en dat er nog
2 leerlingen naar het SBO gaan.
10. Rondvraag: T.a.v. de taakverdeling binnen de MR: Meryem blijft voorzitter, Gijs neemt Toms
taken over. Nanneke neemt onder dankzegging afscheid van Tom. Tom dankt de MR-leden voor de
prettige tijd.
Data MR-vergaderingen zijn gepland en staan op de jaarplanning.

Acties:
Nanneke: samenvatting uitslag ouderenquete én vooraankondiging in de nieuwsbrief

