Notulen MR-vergadering

Maandag 10-04-2017

Aanwezig: Meryem Janse, Tom Geurts, Marko van Koningsveld, Nanneke Pol, Peter Spekschoor
1.
2.
3.
4.

Opening door Meryem om 19.40 uur
Mededelingen: geen
Actiepunten zijn doorlopen en uitgevoerd
GMR/nieuwe organisatiestructuur: Marko heeft in vooroverleg met Nanneke vragen
opgesteld t.a.v. deze nieuwe nieuwe structuur. Deze zijn in de GMR aan de orde geweest.
Het nieuwe organisatieplan is nog in wording. Meryem vraagt naar de kerngetallen en de te
volgen procedures. Deze blijken niet gegeven te zijn. Het nieuwe plan wordt begin 2018
geëvalueerd. Binnen de Stichting (Deventerbreed) zijn 4 conglomeraten aangesteld. Van elk
wordt een adviseur aangesteld, die zitting heeft in het adviesteam voor het bestuur. In
hoeverre zijn schoolteams en (G)MR-leden kritisch t.a.v. deze nieuwe organisatiestructuur?
Door Nanneke en Tom wordt ervaren, dat wij als Zonnewijzer de kritische noot geven en dat
anderen het lijken te laten gebeuren. Nanneke geeft aan, dat ons conglomeraat goed
functioneert en als voorbeeld wordt neergezet. De andere conglomeraten zitten nog in de
beginfase van de ontwikkeling.
Wij blijven onze vraagtekens zetten bij het succes van deze structuur. Vragen hieromtrent
zijn door Marko gesteld. Vragen m.n. t.a.v. de taak van locatieleiders met hun salarisschaal
(LB) hun aanstellingsomvang (3 dagen), hun betrokkenheid bij de betreffende scholen (die als
tijdelijke werkervaringsplaats worden gezien). De MR zal niet betrokken worden bij de
sollicitatieprocedure, omdat het vooralsnog om interne verschuivingen gaat. Mocht hieruit
geen geschikte kandidaat gevonden worden, dat wordt extern gezocht. Dán zijn MR-leden
wel betrokken bij de sollicitatie.
Van de kant van de locatieleiders lijkt er geen kritiek te zijn; Een inventarisatie van mogelijke
knelpunten zou mee genomen moeten worden in dit geheel.
Nanneke zal richting ouders een algemeen informatief stuk schrijven over de gang van zaken,
waarbij gesproken wordt over “de scholengroep” (als zijnde samenwerkende scholen) ipv het
conglomeraat.
Nieuwe voorzitter GMR: Laura Heideveld. De naam van de nieuwe vice- voorzitter is nog
onduidelijk.
Er zal worden nagedacht over een hervorming van de structuur van de GMR. Deze wordt als
te log ervaren. Optie is per conglomeraat een afgevaardigde sturen.
GMR-vergadering van 10-05 vervalt
De eerstvolgende vergadering is op 11-06
5. Begroting: wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. T.a.v. de reservegelden van
de OR is het standpunt van de MR dat deze, gezien de inkomsten en uitgaven, maximaal
€500 zou moeten zijn. Meryem sluit dit kort met de voorzitter van de OR. Via de
leerlingenraad zal gevraagd worden, wat de wensen van de kinderen zijn. Ook leerkrachten
kunnen hun wensen aangeven.
6. Formatie:
-Marvin Demmers is onderwijsassistent bij groep 1 /2 tot aan de zomervakantie.
-Door instroom leerlingen met didactische en/of pedagogische zorg hebben wij groeiformatie
gekregen in de vorm van Niek, die op de maandagen tot de zomervakantie ondersteuning

biedt aan lln. uit groep 4. Mogelijkerwijs zal een onderwijsassistent uit Okkenbroek bij ons
re-integreren voor 3 ochtenden in de week.
-N.a.v. onrust bij ouders over het aannamebeleid en de gevoelde onrust in enkele groepen
heeft Nanneke in de nieuwsbrief een stuk geplaatst. De nadruk wordt gelegd bij enkele
leerlingen die onrust veroorzaken; men gaat voorbij aan al die nieuwe leerlingen die
moeiteloos instromen en zo goed in de groepen worden opgenomen.
-Wietse zal volgend jaar één dag als ICT-medewerker voor het conglomeraat gaan werken.
Hierdoor ontstaat een vacature voor 2 dagen, die intern opgelost zal worden.
7. Huisvesting en groei: Nanneke licht toe. De gemeente gaat het noodlokaal niet plaatsen op
de parkeerplaats: er is door de buurt bezwaar aangetekend.
Kosten huur noodlokaal: €30.000 per jaar
Optie is plaatsing naast groep 8 op de kopse kant van het gebouw, dat echter ten koste zal
gaan van een groot deel van ’t plein.
Tweede optie: tussen de twee toegangsdeuren op het plein.
Andere mogelijkheid is enkele leegstaande lokalen van het Slingerbos in gebruik te gaan
nemen door (in eerste instantie) groep 7 en 8. Het plan is geopperd daar een IKC te
realiseren.
Het deels leegstaande voormalige biebgebouw zou mogelijkheid bieden tot een extra lokaal,
waar diverse activiteiten gehouden kunnen worden (verrijkingsgroep, kanjeroefeningen…)
Nanneke zal met Henk de Graaf van de gemeente onderzoeken wat er nog meer aan
mogelijkheden liggen.
Nanneke wil met het hele team over de huisvestingsvraag gaan brainstormen.
8. Evaluatie continurooster: 70% van de ouders heeft gereageerd op de ouderenquête; alle
kinderen van groep 5 t/m 8 hebben de leerlingenenquête ingevuld. De uitslag wordt in de
volgende vergadering besproken en ’t idee ontstaat om ouders middels een
ontmoetingsmoment in te lichten. Zo gauw de uitslag binnen is, wordt deze naar de MRleden gestuurd.
Na de zomervakantie zal op een ouderavond de huisvesting ter sprake komen.
9. Actualiteit rond discriminatie, homogeweld enz.: Dit valt onder burgerschap. Op school is
hiervoor aandacht n.a.v. het jeugdjournaal, Trefwoord en Nieuwe Zaken. Wanneer
bijzondere zaken aan de orde zijn geweest, kun je deze delen met ouders om hen ook
hiervan op de hoogte te houden.
De laatste MR-vergadering wordt verschoven naar dinsdag 20-06. Tom zal afscheid nemen.
Meryem zal Gijs Jaspers als nieuw lid uitnodigen.
10. Rondvraag en sluiting: 21.10 uur
Actiepunten:
Informatie naar ouders betreffende nieuwe
organisatiestructuur
Leerlingenraad t.a.v. wensen van leerlingen
Planning ontmoetingsmoment wb. uitslag
enquête
Uitnodigen Gijs Jaspers voor eervolgende
vergadering
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