Notulen MR vergadering van 24-04-2013

Aanwezig:

Renee, Josefien, Antonette, Rogier, Paula, Edwin, Bert
Theo en Peter

1. Opening
Door Renee om 20.05 uur
2. Vaststellen agenda
Extra agendapunt –vakantierooster 2014-2015.
3. Nieuws van de directie - met onder andere de begroting
Theo geeft uitleg over de laatste ontwikkelingen en vertelt dat de
leerlingenprognoses toch weer moesten worden aangepast omdat ze te
optimistisch waren. Voor de Kameleon betekent dit dat we het komend
schooljaar met nog minder formatie moeten doen. Omdat er voldoende mensen
gebruik maken van de vertrekbevorderende maatregelen volgen er geen
gedwongen ontslagen.
De komende tijd gaat Theo (met hulp van alle teamleden) aan de slag met het
formatieplaatje voor de Kameleon. Het wordt nog een flinke klus om dit plaatje
rond te krijgen.
Positief punt is dat het aantal aanmeldingen (18 tot nu toe) boven verwachting
ligt. Al weegt het helaas niet op tegen de twee grote groepen 8 die dit jaar
vertrekken.
Theo geeft verder aan dat we op school dit schooljaar bezig zijn geweest met
een verbetertraject voor het vak technisch lezen. Na juni (het tweede
toetsmoment) zal Theo met alle leerkrachten evalueren.
Volgende verbetertrajecten zullen zijn; woordenschat en begrijpend lezen.
De begroting hebben we in de vorige vergadering al besproken. Het teruglopende
leerlingenaantal is een gegeven waar rekening mee gehouden moet worden.
Tweede helft van het kalenderjaar zal de begroting wellicht iets bijgesteld
moeten worden.
De vergadering gaat akkoord met deze begroting.

Verder gaat het Theo in overleg met de ouders die het overblijven op school
organiseren. En dan met name over de klachten die daar over gehoord worden.
Theo zal dit op een later tijdstip in de MR terugkoppelen.
4. Notulen vorige vergadering
Worden goedgekeurd zonder op- of aanmerkingen. De notulen kunnen op de
website.
5. Ingekomen stukken
Twee rekeningen van MR-magazine (Josefien regelt dit)
6. GMR
Theo heeft eerder in deze vergadering al e.e.a. verteld. Vóór 1 mei moet het
reorganisatieplan rond zijn. In de praktijk betekent dit dat er nog heel wat moet
gebeuren voor die tijd. Toch is alles in grote lijnen al wel rond.
7. Vakantierooster 2014-2015
We ontvangen allemaal het vakantierooster 14-15.
Dit rooster wordt door de MR goedgekeurd.
8. Andere schooltijden - zie ook attachment
Enkele MR leden zijn naar een voorlichting geweest over ‘andere schooltijden’.
Voor onze school zou een continue-rooster mogelijk zijn. Hier zitten echter
voor- en nadelen aan.
Draagvlak binnen het team is in deze heel belangrijk. Dit zal eerst eens bekeken
moeten worden voordat we ouders gaan vragen/ informeren over andere
schooltijden.
In het MT zal besproken worden hoe we dit aan de teamleden gaan voorleggen.
Als er draagvlak is in het team zal de MR een vervolgtraject in gang zetten.
9. Rondvraag
Edwin vraagt wat het protocol is als er kinderen niet op school verschijnen.
In principe schakelt de betreffende leerkracht Pierre in om hier de
ouders over te bellen. Op het moment dat Pierre niet aanwezig is is dit
geen waterdicht systeem. Actiepunt voor het MT.
Datum volgende vergadering: 20 juni
Agendapunt voor een volgende vergadering; evaluatie van het overblijven in de
middagpauze

