Notulen
MR-vergadering

Datum:

16-02-2016 19.30-21.00 uur

Notulist AvK

Aanwezig

Oudergeleding: FW(VZ), JR, WW,
Personeelsgeleding: JM(GMR), AvK, MJ (secretaris)

Gasten

EvdN (19.30u-20.15u)

Afwezig
1.

Opening en vaststelling agenda:
Femke gaf aan dat zij, wegens omstandigheden, geen voorzitter van de MR en lid van de
GMR kan zijn. Ze blijft wel lid van de MR. Jessica wordt nu voorzitter en Wenda gaat
plaatsnemen in de GMR.

2.

Notulen vorige vergadering: Goedkeuring + notulen op website + functioneren MR
De notulen van 15 december 2015 zijn goedgekeurd , W. zorgt voor plaatsing op website.

3.

Binnengekomen post/ ingebrachte stukken: MR/GMR regelement

4.

Schoolplan
e
e
De 1 stukken worden herschreven. Na de voorjaarsvakantie kan het 1 gedeelte dan naar
de MR. Daarna de rest. In juni moet het Schoolplan op de agenda geplaatst worden. (IR)

5.

Update AZS Columbus: Benoemingen
EvdN
Afvloeiingslijst ( hoe gaat dit geregeld worden met de mensen die nu nog niet op de lijst van de stichting staan?)
e
De benoeming zit momenteel in de 1 fase. Een leerkracht van een andere school krijgt
een tijdelijke benoeming. Na de voorjaarsvakantie zullen er plm. 30 leerlingen ingeschreven zijn, maar dat is niet zeker. Volgend jaar zullen er geen leerkrachten ontslagen worden.
AZS Columbus, de Gemeente zal beoordelen of alles kosten neutraal is.

6.

SSBZ weer openbaar? Welke afvloeiingslijst gaat nu weer gelden?
Omdat er geen nieuwe CAO is, geldt de oude afvloeiingslijst voor het Openbaar Onderwijs.

7.

Begroting SSBZ
Sommige leden zijn niet tevreden over de schoolschoonmaak en vragen of we dat niet in
eigen beheer kunnen doen. E. zegt dat we de schoonmaak gezamenlijk inkopen. Stel dat je
het alleen doet en de schoonmakers worden ziek….dan heb je een groot probleem en dus
moet je je daarvoor verzekeren en dat is te duur.
Personele kosten, dit zijn de salarissen. Maar ook het vervangingsfonds bij ziekte van een
personeelslid of verhuizing o.i.d. Dan moet er een ander voor de klas. Gymdocenten en
ook het administratieve personeel wordt hiervan bekostigd.
Leerlingenzorg hiervoor is een reservepot. De basisschool moet gaan betalen als er een
leerling naar het Speciaal Onderwijs doorverwezen wordt.

8.

Concept ondersteuningsplan samenwerkingsverband
Binnenkort moeten de leerkrachten van nieuwe kleuters binnen 5 dagen kunnen zien,
observeren, of een leerling 8 jaar met goed gevolg de basisschool kan doorlopen. Zijn hier
twijfels over dan kan een verlengde observatieperiode worden aangevraagd. 1 x per 3
maanden moet hierover een verslag naar de zorgkoepel “Zeeluwe” gestuurd worden. Dit is
dus een verzwarende taak van de kleuterjuffen.
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9.

GMR: Notulen/agenda
Passend onderwijs. E.v.S. zit namens de SSBZ in de raad van zorgkoepel “Zeeluwe”.
I.A van het Bestuur, K.de K. en E.Z. van ’t Wold gaan over zich over deze materie buigen
en komen met voorstellen. Welke kinderen kunnen we cognitief- en sociaal/emotioneel
goed onderwijs bieden en welke kinderen zijn beter op hun plek bij een ander type onderwijs. Hier komen we in een volgende vergadering nog op terug.
MR reglementen
Er is een reglementen wijziging omdat we nu 4 scholen binnen de SSBZ hebben. Er worden wat kleine wijzigingen doorgesproken.
Dit zorgt o.a. voor veranderingen bij de GMR. Evenredigheid leden van ouders/personeel.
Nieuw reglement gaat in werking m.i.v. …..? J. doet hierover navraag bij GMR.
Draaiboek voor verkiezing nieuwe MR leden. J. levert dit aan. Volgende keer op agenda.

10.

Passend onderwijs
MR leden zijn ermee bezig om een thema avond te organiseren. We hebben o.a. als doel
om TOM onderwijs uit te dragen en meer bekendheid te geven.

11.

W. v. t. t. k
We hebben het nog over het vakantierooster gehad. 5 studiedagen mogen nog ingevuld
worden. De donderdag en vrijdag voor de zomervakantie graag laten staan.

12.

Rondvraag en sluiting
De website gaat niet open. De agenda moet er ook op gezet worden.
J. gaf nog uitleg over Moves My, een leefstijlonderzoek van de Radboud Universiteit,
Nijmegen. Leerlingen uit groep 6 t/m 8 kunnen hier, vrijwillig, aan meedoen.
De voorzitter sloot om 21.55 uur de vergadering.

13.

Vakantierooster
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