AGENDA MR Vergadering
MR vergadering OBS De Schakel
Donderdag 14 maart 2019
Van 19.30 uur tot 21.30 uur
Aanwezig: Brigitte van der Spek (BS), Myrna Smid (MS), Thessa van den Berg (TB), Rianne ter Haar (RH),
Angelique Westgeest (AW), Rien Gebraad (RG) en Ellen Rehorst (ER)
Afwezig:-

19.30 uur – 21.30 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
21.30 uur

Opening
Notulen vergadering 9 januari 2019
Informatie vanuit directie/stichting
Schoolvakantie 2019-2020
verkiezingen MR
jaarplanning MR
begroting/formatie komend schooljaar
aanname nieuwe leerlingen
dieren op school
Voortgang GMR
Voortgang OR (vaststellen ouderbijdrage)
Rondvraag

Afsluiting

1. Opening. Brigitte opent de agenda. Drie ouders zijn als toehoorders aanwezig. Iedereen stelt zich
voor.
2. Notulen van 9 januari 2019 worden goedgekeurd
3. Informatie vanuit de Stichting. Liesbeth Augustijn is gestart als nieuwe bestuurder van de Stichting
Onderwijs Primair. Zij heeft de Schakel al twee keer op school bezocht en heeft een les bijgewoond
bij Marcel. Liesbeth komt vanuit het voortgezet onderwijs en is voor het eerst werkzaam in het
Primair Onderwijs. Ze heeft veel te doen binnen de Stichting. Zij is iemand die veel wil weten en
vragen stelt. Zij werkt zich goed in. Er zijn inmiddels een aantal besluiten genomen. Toch moet de
hand op de knip, investeringen worden opgeschort (bijv. verbouwing wordt nogmaals uitgesteld).
Klachtenregeling is geüpdatet en goedgekeurd door de GMR. Hangt op de klapdeur in de hal. De
stappen voor de afhandeling van klachten staan hierin, Angelique Westgeest is de
vertrouwenspersoon. Tevens is er aandacht voor het pestprotocol, Ingeborg Kreuk is antipestcoördinator. BS geeft aan dat er namens de MR ook een mail naar de algemeen directeur
bestuurder zal worden gestuurd. TB zal de mail opstellen en deze versturen naar de bestuurder.
Andre Lammers is niet meer werkzaam in de stichting. AW voegt de GMR informatie toe: is het eens
met RG dat Liesbeth open en eerlijk overkomt. GMR heeft de zorg geuit over de afgelopen tijd aan de
nieuwe bestuurder. Financiën blijft punt van aandacht.
4. AW heeft een aantal telefoontjes gepleegd en de vakanties van scholen verschillen in de meivakantie.
Voorstel zou zijn om alle vakanties goed te keuren en de meivakantie de volgende vergadering af te
stemmen op de VO-scholen in de omgeving. BS vraagt om de studiedagen vast te plakken voor of na
de vakanties. RG kan dit niet toezeggen omdat er ook trainers ingevlogen worden. Je mag maximaal
7 weken in het jaar een extra 4 daagse schoolweek houden.
5. Verkiezingen MR: ER heeft alle stukken van Maura ontvangen van de verkiezingen. Ook is er overlegd
wat een geschikt moment is om de verkiezingen te houden. Moment wordt besproken, voor de

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

meivakantie korte oproep om je kandidaat te stellen. Mailadres van de MR. Eerste oproep
kandidaatstelling. Komt ook een bericht in de nieuwsbrief.
Voorstel zou zijn om een jaarplanning te maken en deze te bespreken tijdens de eerste vergadering
van de MR vergadering van het jaar en deze opslaan op SharePoint. Voorstel wordt aangenomen en
MS zal een opzet maken.
Begroting komend jaar: Annemarie gaat met pensioen, Eva gaat met verlof, Rien gaat terug naar 3
dagen. Binnen de begroting is er bijna 8,1 fte aan leerkrachten. Dit jaar is er meer fte beschikbaar en
ingezet (gymnastiek, handvaardigheid, halve dag ICT, leerling coördinator, werkdrukmiddelen).
Hiernaast nog budget vanuit passend onderwijs en remedial teacher vanuit het extra
ondersteuningsbudget voor specifieke leerlingen. Passend onderwijs is ook besproken in de GMR.
Mogelijk komt er komend schooljaar nog wat extra geld bij vanuit de werkdrukmiddelen). Formatie
wordt door directie met HRmedewerker besproken van Stichting Onderwijs Primair om te kijken hoe
dit in te delen.
Aanname nieuwe leerlingen is bij punt 7 besproken. Contact met peuterspeelzaal is goed, zij horen
naar welke school de kinderen gaan. Hierop kan de Schakel inspelen en zo inschatten hoeveel
leerlingen er instromen.
Dieren op school: er bleken dieren op in de school te lopen. Sommigen kinderen zijn bang voor
honden dan wel allergisch. Beleid is dat er geen dieren in de school mogen. Bij hoge uitzondering
mogen kinderen dieren meenemen voor bijv. een spreekbeurt. Dan wordt er vooraf besproken of er
kinderen in de betreffende groep allergisch zijn.
Voortgang OR (samenstelling blijft hetzelfde)
Staking (blijft lesdag in de school. Aandacht wordt hieraan besteed in de nieuwsbrief.)
Rondvraag: Toehoorders stellen nog wat vragen over de indeling van de klassen, plusklas, citoscores.
Schoolopdekaart.nl en gelden die besteed worden vanuit de OR voor activiteiten.

