Notulen MR vergadering 30-10-2017,
aanvang 19.30 uur; locatie: Eifel 8, ℡ 288 87 90
Aanwezig: Marcel, Jitske, Annemiek, Evelien, Lenny, Luuk
Afwezig: Marjolein, Esther

MR zonder schoolleiding

Verslag laatste MR-vergadering
Opmerking gemaakt over RT (minder uren beschikbaar) is
niets in de nieuwsbrief over vermeld. De flexibele schil lijkt
vanuit de MR nog niet het gewenste/beoogde resultaat op te
leveren. Het is nog niet helemaal duidelijk wat deze flexibele
schil wel en niet moet opleveren. Vraag wordt gesteld aan
schoolleiding.
N.a.v. de enquête over het continurooster onder leerkrachten is
op de studiedag besloten per ‘bouw’ een werkgroepje te
formeren om oplossingen te bedenken.
Verslag richting ouders wordt deze week verstuurd.

Staking november
Er is op dit moment nog geen definitief besluit of er in
november landelijk gestaakt gaat worden.

GMR
Er gaat iemand van de Spits in de GMR (Laura de Vries)
plaatsnemen.
Actiepunt: contact opnemen om te praten over onderlinge
communicatie.
Marcel heeft initiatief genomen om weer een overleg te
plannen met andere MR-voorzitters (van andere KSUscholen).

Scholingsbehoefte
Lenny en Jitske hebben behoefte wat meer achtergrond van
MR rechten en plichten. Zoeken dit samen uit.

Jaarplan de spits
Er zijn wel wat vragen bij het jaarplan. Hoe komt dit tot
stand. Er staan zaken op die nieuw geïmplementeerd moeten worden. Inclusief zaken die vorig jaar ook al als nieuwe
in het jaarplan stonden. De MR vraagt zich af wat we ermee
moeten doen. Het is belangrijk dat we bepalen of er zaken
in staan die van bijzonder belang zijn voor leerkrachten en
ouders. Hier kunnen we eventueel voor volgend jaar aanbevelingen doen. Daarnaast willen we ook aan het einde
van het jaar weten wat de uitkomsten zijn.

Reglement MR
Versie als bijlag bijgevoegd. Akkoord. Wordt opgenomen in
reglement. Vanaf nu geldig, Werkelijke reglement wordt
nog digitaal aangepast.

Prioriteiten komend jaar
Kleuterplein.
Werkdruk n.a.v. continurooster.
Communicatie
MR processen beter op orde

Status

Vastgesteld

Stukken/opmerkingen
Notulen

Input te leveren voor het jaarplan?
In de volgende MR vergadering gaan we bepalen hoe we
hier mee omgaan voor het komende jaar.

Resultaten school inspectie (conform jaarplan)
Geen informatie beschikbaar. Vraag wordt gesteld aan
Schoolleiding.

Management rapportage (conform jaarplan)
Geen informatie beschikbaar. Vraag wordt gesteld aan
Schoolleiding.

Lesmethode wijzigingen (conform jaarplan)
Leerkrachten geven aan dat er voor geschiedenis een nieuwe nodig is en eigenlijk verwacht wordt. Mogelijk moet ook
de leesmethode groep 3 worden vervangen.

Communicatie
Niet besproken.

Enquête continurooster
Komt terug in prioritering

Jaarverslag MR
Uitgesteld. Esther is afwezig en nu is onduidelijk wat er is
overgedragen.

Oudervereniging
Jitske is bij de ledenvergadering geweest. Weinig ouders.
Ook de kascontrole is gedaan. Financiële verslag is goedgekeurd. Oudervereniging is financieel heel gezond. We voelen ons we betrokken bij waar er geld aan wordt uitgegeven. Er is 3 maal per jaar overleg met OV en schoolleiding.

Sinterklaas
De school volgt het Sinterklaasjournaal ook in het algemeen
de ‘ kleur’ van de Pieten. Vraag ouders: hoe ‘positioneert’
de spits zich. Tweede vraag moet Sinterklaasjournaal gevolgd worden. Lijkt hektiek en drukte op te leveren. Vanuit
leerkracht is de verwachting dat dit niet uitmaakt. Drukte
en hektiek is er in die periode sowieso. Vraag stellen aan
werkgroep Sint en schoolleiding.
Data MR-vergaderingen 2017-2018
VERGADERDATA
• 30 oktober
• 27 november
De data voor 2018 worden nog gepland.
De vergaderingen starten steeds om 19.30 uur.
Actielijst Q4 2017 MR ‘De Spits’
Actie

1. Aanpassen statuten MR vertegenwoordiging
2.

Leonardo
Jaarverslag MR 2016/2017 (zie ook punt 8)

Perso(o)n(en)

Datum gereed

Marcel en
Luuk
Jeanet/esther

schooljaar
2017/2018
z.s.m.

continu

3.
4.

Communicatie aan leerkrachten over reactie
continurooste.
Website van MR actualiseren (foto’s plus verslagen)

5. Uitzoeken wijze van delen van informatie via
6.

centrale online opslag.
Uitleg van schoolleiding over flexibele schil. Vraag
stellen aan schoolleiding per mail.
Aan het einde van het jaar ‘evaluatie’ over
verminderde beschikbaarheid RT uren

Annemiek en
Evelien
Annemiek

z.s.m.

Luuk

z.s.m.

Marcel

z.s.m.

MR

z.s.m.

8. Contact met Laura de Vries

Marcel

9. Doornemen jaarplan de spits

Allen

10. Vraag aan Peter over resultaten inspectie en

Marcel

Laatste MRvergadering vh
jaar
Voor volgende
MRvergadering
Voor volgende
MR
z.s.m.

Marcel

z.s.m.

Marcel

z.s.m.

Marcel en
Jitske

z.s.m.

7.

management rapportage
11. Vragen aan peter over vernieuwing van de
lesmethodes: wat staat er de komende jaren op de
rol?
12. Opzoeken convenant MR oudervereniging.

13. Vragen aan schoolleding en Sint commissie over
positie omtrent Sint en zwarte Piet

Aanvulling Huishoudelijk Reglement MR De Spits
-

MR namen en leden wijzigen

In aanvulling op hoofdstuk 2 artikel 3 sub b van het KSU-brede MR regelement zijn voor MR de Spits afwijkende afspraken
gemaakt. De afwijkende bepaling betreft de vertegenwoordiging van het HB-onderwijs in de oudergeleding van de MR. Om de
vertegenwoordiging van zoveel mogelijk leerlingen te borgen en de specifieke eigenschappen en belangen van het HB-onderwijs
binnen de MR te kunnen behartigen is het volgende bepaald:

-

Binnen de oudergeleding van de MR van de Spits zijn 3 zetels voor het reguliere onderwijs en 1 voor
het HB-onderwijs beschikbaar.
Indien een reguliere zetel vacant komt zal altijd een nieuwe oudervertegenwoordiger gezocht worden
vanuit het reguliere onderwijs.
Indien er meer kandidaten vanuit het reguliere onderwijs zijn, vinden er verkiezingen tussen deze kandidaten plaats.
Indien de HB-zetel vacant komt zal altijd een nieuwe oudervertegenwoordiger gezocht worden vanuit
het HB-onderwijs.
Indien er meer kandidaten vanuit het HB-onderwijs zijn, vinden er verkiezingen tussen deze kandidaten plaats.
Een ouder die zowel in het reguliere als het HB-onderwijs een of meerdere kinderen heeft, kan zich
kandidaat stellen voor beide zetels tenzij er verkiezingen zijn voor zowel een HB-zetel als een reguliere
zetel. Dan kan de ouder zich kandidaat stellen voor een van beide zetels.

