NOTULEN
MR-vergadering

Datum:

9-11-2015

Aanwezig:

FW,MJ,JM,AvK,WW,JR

Gasten:

EvdN

Afwezig:
1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Punt 11 mededelingen moet de volgende keer op nr. 3 komen te staan. Verder prima.
Welkom WW en EvdN

2.

Notulen vorige vergadering
Punt 2:
Zittingstermijn voor MR blijft 2 jaar. Verlengen mogelijk v. 2 jaar.
Punt 10:
Bijscholing oudergeleding MR, FW brengt dit in. Verzoek tot scholing op het gebied van
passend onderwijs. Vraag aan EvdN. Is hier geld voor?
Ja, er is een potje. In 2016 is er mogelijkheid. FW gaat dit aanvragen voor de oudergeleding
MR. (via EvdN)
Notuleerschema:
JM
MJ
JR
AvK
WW

3.

Mededelingen:
AZC:
Wordt besproken in volgende GMR vergadering. Het is nog steeds in onderzoeksfase. Is
nog geen duidelijkheid over onder welke school deze AZC locatie gaat draaien. Ook is het
nog niet zeker dat onze stichting het gaat worden.
Prognose: In januari zal de school gaan draaien?
AZC locatie heeft eigen financiering.
Wat komt er van de MR op de website te staan:
Huishoudelijkregelement
Jaarverslag
Agenda
Notulen
Stukjes van voorstellen MR leden met foto
JR: jullie kunnen wel bij ons bedrijf op de foto. Ze appt hier nog over.
WW wil graag uiterlijk 20 november de stukjes over het voorstellen van de leden ontvangen.
Zij zet ze op de website.
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Bolero Palm school is geen MR onderwerp. OR pakt dit op.
4.

Vaststellen begroting bestuur/begroting school:
EvdN geeft uitleg:
Ons onderwijs administratiekantoor is failliet gegaan. Hierdoor is er een achterstand
ontstaan o.a. ook voor de begroting.
Misschien is de begroting voor de school rond met 3 weken.
EvdN stuurt hem rond als hij er is.
December 2015 graag weer op de agenda.

5.

Meerjarenformatieplan:
De afvloeiingslijst die er nu ligt blijft voorlopig zo. JM maakt een opmerking dat we nu weer
openbaar onderwijs zijn geworden omdat de Delta niet meer bestaat. Hierdoor zou mogelijk
de oude afvloeiingslijst weer in ere hersteld kunnen worden. Er is nl. ook nog geen nieuwe
cao. EvdN acht dit niet aannemelijk. Hier wordt binnen het bestuur nog over gesproken.
Wordt vervolgd.
Er staan nu 4 mensen van Panta Rhei team in de RDDF.

6.

Financieel jaarverslag v d Ouderraad
Ligt ter inzage en staat ook op de website.

7.

Schoolplan:
Schoolplan geldt voor 4 jaar samen met jaarplanning. Is besproken met inspectie.
We hebben via onze voorzitter het stuk over het verbeterplan (aug. 2016/2017) n.a.v.
inspectiebezoek gekregen. Dit is ter info van de leden.
Bespreking nieuwe schoolplan in de MR graag in juni 2016 weer op de agenda.
(EvdN stuurt ons zo spoedig mogelijk de oude door naar de MR leden. Kan de MR vast
kijken welke onderdelen instemming behoeven)

8.

Splitsing kleuterklassen:
Panta Rhei groeit. Dit is goed nieuws. In korte tijd veel extra kleuters erbij. Het plan is om in
januari een extra kleutergroep te starten. Dit brengt wel wat problemen met zich mee. Hoe
gaan we dit realiseren. Ons gebouw heeft nu geen extra lokalen meer. Ook krijgen we er
officieel geen leerkrachten bij. Die investering heeft het bestuur al gedaan. Het is de
bedoeling dat 2 partime leerkrachten uit unit 3 en 4 deze groep zullen gaan draaien. En zal
er waarschijnlijk een LEO- stagiaire in unit 3 vanaf januari gaan draaien in groep 5. Dit zou
voor deze unit inhouden veel wisseling van leerkrachten voor de groep. Ouders maken zich
hier ook zorgen over.
EvdN gaat hierover samen met het team een weloverwogen beslissing nemen. Voor
ideeënstaat ze altijd open. Ideeën graag direct melden bij EvdN.
Er zijn 9 ouders geweest op open dag. Hiervan heeft EvdN 3 kleuters kunnen inschrijven.

9.

Jaarverslag 2014-2015:
Deze wordt met enkele aanpassingen vastgesteld. WW past hem aan en zet hem op de
website.
Schoolgids:
MR heeft nu officieel de schoolgids niet goedgekeurd. Jessica heeft wel aanpassingen
doorgegeven aan Els. Deze heeft zij ook verwerkt. Boekje gaat binnenkort mee met nieuwe
kinderen.
Verzoek aan EvdN via voorzitter( FW) om in maart 2016 het concept schoolgids ter inzage te
verstrekken aan MR.
MR heeft dan voldoende tijd om eventuele aanpassingen door te geven en de schoolgids
officieel goed te keuren.
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FW past jaarplanning aan en geeft deze door aan EvdN.
10.

GMR:



11.

HK gaat uitleg geven over ontwikkelingen AZC.
Terugloop andere scholen binnen de stichting.

Installatie nieuwe leden:
Deze is goed verlopen. Er was een warme overdracht zoals afgesproken. JR en N hiervoor
bedankt.
Afscheid N met een bloemetje.
Bedankt voor 3 jaren voorzitterschap!

12.

Passend onderwijs:
Oudergeleding viel op in de schoolgids dat er erg veel aandacht is voor wat te doen met
zorgleerlingen en dat er niets in staat m.b.t. de pluisgroep (meer begaafde kinderen)
WW gaat met R kijken of er op dit punt nog aanpassingen kunnen komen in de
schoolgids/website.
Vraag: Waar wil Panta Rhei zich in profileren?
Handelingsgericht werken.
JM geeft nog aan dat we als stichting een nieuw onderwijsadministratiesysteem hebben
gekregen. OAS komt te vervallen en we gaan nu werken in Parnassys. De eerste indrukken
zijn goed.
Passend onderwijs blijft voorlopig op de agenda staan.

13.

W.v.t.t.k.
Volgende vergadering 15 december a.s. om 19.30 uur.

14.

Rondvraag en sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.
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Vergaderrooster
Maandag 9 november 2015
Dinsdag 8 december 2015
Dinsdag 12 januari 2016
Dinsdag 16 februari 2016
Dinsdag 15 maart 2016
Dinsdag 12 april 2016
Dinsdag 10 mei 2016
Dinsdag 28 juni 2016

19.30 – 21.00 uur
19.30 – 21.00 uur
20.00 – 21.00 uur
19.30 – 21.00 uur
19.30 – 21.00 uur
19.30 – 21.00 uur
19.30 – 21.00 uur
19.30 – 21.00 uur

Notulist JR
AvK
WW
JM
MJ
JR
AvK

Actielijst
Sept. 2015

foto + stukje website

20-11-2015

Elke
vergadering

passend onderwijs

Zo spoedig
mogelijk

Nieuwe jaarplanning maken en ook aan EvdN verstrekken.
Maart 2016 concept schoolgids naar de MR

FW

Juni 2016

Juni 2016 schoolplan weer op de agenda

MJ

December
2015

December 2015 schoolbegroting weer op de agenda. FW informeert tijdig bij
EvdN of hij klaar is.

FW/MJ

Schema van aftreden -> twee jaar zitting, daarna éénmaal terstond herkiesbaar voor twee jaar
oudergeleding

personeelsgeleding

2015 – 2016

NK (september 2015)

R

2016 – 2017

FW en JR (maart/mei 2017)

JM

2017 – 2018

WW (november 2017)

AvK en MJ (september 2017)

2018 – 2019
2019 – 2020
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