Notulen MR vergadering Basisschool de Spits 26 november 2018
Aanwezig:

Luuk de Wit, Michiel Hoogendijk, Irene Teeuwen, Mascha Chang (later), Lenny Blom,
Annemiek van den Akker, Renate Ivec, en Peter Kooy.

Afwezig met bericht, Evelien Hartgers.

1. Opening.
Gelukt.
2. Tevredenheidspeiling
Peter: Blij dat er gegevens zijn. Lang niet alle ouders hebben gereageerd en lang niet alle ouders
hebben gereageerd. Niet alles is zeker niet positief. Peter herkent en erkent dat vorig jaar een aantal
zaken niet goed ging. Voornaamste probleem is dat er verschillende klassen veel last hebben gehad
van het erg hoge ziekteverzuim. Op zich was er voldoende ambitie vorig jaar, maar het kwam niet uit
de verf door de personele bezetting. Op basis van de uitkomst zijn er verschillende acties in gang
gezet:
-

Verbeterende communicatie door middel van Social Schools. Organisatie van
koffieochtenden van ouders (vanuit de OV?).
Meer en beter overleg. Er was te veel overleg in kleine groepen, nu meer samenwerken in
teams en schoolbreed. Daardoor kan er meer geleerd worden van elkaar.

MR merkt op dat de uitslag inderdaad niet heel erg positief is. De MR verwacht inderdaad dat
Social Schools de communicatie kan verbeteren. Overigens kunnen ouders ook zelf initiatieven
nemen om op zoek te gaan naar informatie.
3. Begroting
Helaas is de begroting er nog niet. Er was toegezegd dat hij er in november zou zijn, maar helaas
is hij vertraagd. Ook is niet duidelijk wanneer hij wel komt.
Vorig jaar hebben de MR-en een brief gestuurd naar het bestuur met de vraag in een eerder
stadium betrokken bij , dan wel geïnformeerd te worden over de begroting. Luuk zal deze brief er
nogmaals bij zoeken. Verwijzend naar en naar aanleiding van deze brief zullen we dan naar het
bestuur reageren, bij voorkeur samen met andere KSU Mr-en.
Voorts zijn we benieuwd hoe de KSU zal omgaan met de betaalbaarheid van de ziektevervanging.
Het is al lastig over vervangend personeel te vinden, maar kunnen we het ook betalen?

4. HB onderwijs
De uitkomsten van de enquête onder de HB ouders zal Peter met deze ouders bespreken.

Voor wat betreft ontwikkelingen: Doordat HB onderwijs nu onder de gemeente valt, valt dat voor
ons nu beter uit, een positieve ontwikkeling. Verdere uitwerking en eigen beleid wordt ook door
de KSU ontwikkeld. Als HB onderwijs wordt erkend door de overheid zal er ook meer geld
beschikbaar komen. Gemeentelijk beleid kan wel betekenen minder HB leerlingen uit andere
wijken op de Spits omdat deze dan mogelijk op een andere locatie terecht kunnen.

5. Jaarverslag OR
Het verslag is goedgekeurd. Het geld dat over was al worden gebruikt voor nieuwe “Spits
leenshirts en een school abonnement voor de bibliotheek.
6. Jaarplanning
Standaard op de agenda HB onderwijs. Eerst volgende vergadering op de agenda: de ouder
bijdrage van het HB onderwijs. Communicatie zal standaard op de agenda worden gezet. De
jaarplanning zal worden verwerkt in de agenda.
Vergaderdata:
Januari dinsdag 29 januari
Maandag 4 Maart
Maandag 6 mei clusterdirecteur
Dinsdag 25 juni

7. Scholing MR
Luuk vraagt bij Peter na of er nog iets is gedaan met het scholingsaanbod samen met andere
MR-en.
8. Sluiting
Met dank aan alle aanwezigen voor inbreng en aandacht en betrokkenheid sluit Luuk de
vergadering.

