Notulen MR-vergadering

Maandag 30-01-2017

Aanwezig: Tom Geurts, Meryem Janse, Marko van Koningsveld, Nanneke Pol, Peter Spekschoor
1. Opening: door Meryem
2. GMR: op de eerstvolgende vergadering van 15-02-2017 zullen door Marko (en
Nanneke)vragen gesteld worden t.a.v. de op voorhand zijnde verandering in de
organisatiestructuur. Deze is ingrijpend voor basisscholen. Nanneke licht toe wat de
consequenties kunnen zijn wanneer er conglomeraatdirecteuren en locatieleiders worden
aangesteld. Een locatieleider zal een beperkte aanstelling krijgen, waarbij de aanstelling
wordt gezien als een opleidingsplek voor leidinggevenden. Dit kan betekenen, dat na enkele
jaren van ervaring te hebben opgedaan, zij kiezen voor een volgende stap in hun carrière.
Wat zijn hiervan de gevolgen voor de basisscholen? De zorg wordt uitgesproken t.a.v. het
opbouwen en waarborgen van de onderwijskwaliteit.
In hoeverre wordt de MR in deze kwestie erkend en betrokken? Waar in de statuten van de
GMR is terug te vinden, dat het gaat om adviesrecht én niet van instemmingsrecht?
Meryem checkt de juridische status t.a.v. van invloed van de MR in deze kwestie. Peter doet
navraag bij de bond. Marko zal andere GMR-leden polsen.
3. Notulen 21-11-2016:
De statuten van de GMR zijn nog niet ge-updatet. Marko doet navraag.
De jaaragenda van de MR is nog niet toegestuurd door Wouter.
De notulen worden in vervolg digitaal verzonden. Zo kunnen zij veel sneller op de schoolsite
geplaatst worden.
Nodige wijzigingen worden aangegeven; Peter maakt notulen definitief; de notulen gaan
online. Zaken die meer toelichting behoeven worden doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
Het e-mailadres van Wouter dient nog van de site gehaald te worden én foto’s (met functie
–aanduiding) van MR-leden geplaatst. Nanneke sluit dit kort met Wietse.
Vorige actiepunten:
- Agenda GMR wordt nog niet vroegtijdig toegestuurd. Benodigde stukken ter
voorbereiding wel.
Data GMR-vergaderingen:
15-02-2017 (Almelo)
10-05-2017 (Deventer)
28-06-2017 (Almelo)
- Aangepast jaarverslag staat op de site
- Andere actiepunten zijn uitgevoerd.
4. 5-gelijke dagenmodel: de evaluatie hiervan wordt meegenomen in het
tevredenheidsonderzoek van maart. Er zullen enkele vragen toegevoegd worden. Vóór dit
tevredenheidsonderzoek zal in de Nieuwsbrief een item geplaatst worden, waarin
leerkrachten en leerlingen hún ervaringen beschrijven. Dit o.m. ter geruststelling t.a.v. de
vermeende onrust en haast bij het eten en drinken vóór het naar buiten gaan.
5. Tevredenheidsonderzoek:
Staat nog niet op de a.k. jaarplanning; we sluiten aan bij de cyclus van de Vijf-er en de Rank.
Bij het bedrijf “Scholen met Succes” wordt door het conglomeraat een offerte opgevraagd
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voor een tevredenheidsonderzoek. Deze wordt kort door Nanneke toegelicht. Fine-tuning
met bedrijf volgt, waarbij relevantie van vragen van belang is.
Er is (dus) nog niet definitief voor dit tevredenheidsonderzoek gekozen.
Nanneke: wil in het nieuwe schooljaar weer een algemene ouderavond, waarin o.a. de
uitslag van het tevredenheidsonderzoek én de visie van de school ter sprake komt.
Huisvesting en groei:
Speelzaal is verbouwd tot klassenlokaal, gespreksruimte én opbergruimte.
Bestuur heeft vergunning aangevraagd voor plaatsing noodlokaal op de parkeerplaats (start
nieuwe schooljaar)
Nanneke geeft korte toelichting op de ontwikkelingen t.a.v. de leerlingaantallen per groep.
Het kunnen waarborgen van de kwaliteit blijft belangrijkste uitgangspunt voor het wel of niet
meer kunnen aannemen van kinderen.
Intercollegiale toetsing:
Nanneke licht de vaardigheidsmeter toe én geeft aan, dat vanaf volgend jaar C007 (weer)
gebruikt gaat worden.
Financieel jaarverslag OR 2016:
Door Marjolein gemaakt en in deze vergadering besproken. Geen bijzonderheden. Een
nieuwe begroting zal worden opgesteld, waarin ook het reservegeld zal worden opgenomen.
Begroting:
Wordt doorgeschoven
Rondvraag :
Geen vragen

Actiepunten:
Vragen GMR :
t.a.v. nieuwe organisatiestructuur
-polsen andere GMR-leden hierover
-nieuwe statuten
Juridische status recht MR bij verandering
organisatiestructuur
Navraag bond hierover
Aanpassingen MR-deel op schoolsite

Wie?
Marko

Meryem
Peter
Nanneke/Wietse

