Notulen MR vergadering van 27-02-2013

Aanwezig:

Renee, Josefien, Antonette, Rogier, Paula, Edwin
Theo en Peter
Afmelding: Bert, Helen
1. Opening
Door Renee om 20.05 uur.
2. Nieuws van de directie
Missie en visie
Theo geeft aan dat de eerste van de drie kernwaarden m.b.t. de missie en visie
voor onze school nu definitief op papier staat.
We hebben dit stuk in de vorige vergadering ontvangen (behalve Paula en Peter)
om door te nemen.
Theo geeft hier en daar nog wat extra uitleg. Er worden wat termen gebruikt die
voor ouders misschien niet direct duidelijk zijn. Bijv. de term ‘voedingsgebied’.
Theo zal dit nog aanpassen/verduidelijken.
Het stuk wordt in principe door de MR goedgekeurd. Paula zal nog laten weten of
ze op- of aanmerkingen heeft.
Begroting
Wat betreft de begroting valt er weinig méér te melden dan dat er op het
moment geen grote nieuwe investeringen gedaan kunnen worden. Het gaat dan
over investeringen van bóven de 1000 euro.
Op schoolniveau is de begroting voor komend jaar wel rond en zullen we eindigen
met een klein positief saldo.
Theo geeft uitleg over hoe deze begroting gelezen moet worden en hoe
leerlingenaantallen bepalend zijn voor onze bekostiging.
Het is wel duidelijk dat bezuinigingen in het onderwijs op een aantal gebieden nu
wel zichtbaar beginnen te worden.
Ook komt duidelijk naar voren dat de terugloop van leerlingen zorgt voor een
forse vermindering van de post personele lasten, m.a.w. er wordt ook fors
gesneden in het personeelsbestand op onze school.
In de volgende vergadering komen we terug op deze begroting.
Formatieplaatje
Bij het bespreken van de begroting hebben we al gezien dat er formatie moet
worden ingeleverd op onze school voor komend schooljaar. Theo werkt nog aan de
exacte berekening van de formatie voor komend jaar. Het feit dat we een

fusieschool zijn kunnen/moeten betekenen dat we qua formatie wat clementie
verdienen……
Zodra het formatieplaatje compleet zal het worden besproken in de MR.
Toetsen
We hebben in januari ons eerste toetsmoment gehad in de vorm van de Citotoetsen voor het leerlingvolgsysteem.
Theo geeft aan dat we deze scores gaan bespreken om daar de juiste acties op
te kunnen ondernemen. Toetsen zijn er immers om te bepalen waar we nu ‘staan’,
maar vooral ook om te kijken op welke wijze we onze resultaten kunnen
verbeteren.
Eén van de vakgebieden die we gaan aanpakken is in elk geval ‘woordenschat’
omdat we hier relatief laag op gescoord hebben.
In het algemeen kunnen we zeggen dat de ‘nieuwe school’ op zich goed gescoord
heeft op de verschillende vakgebieden .
Over ons nieuwe rapport hebben we vooral positieve geluiden gehoord.
De eerste blz. van het rapport (de zgn. kruisjeslijst) zou ook best voor de
kleuters gebruikt mogen worden!
Schooltijden
Aan het begin van dit schooljaar hebben we besproken dat we de schooltijden
van onze nieuwe school eens kritisch zouden gaan bekijken. We zouden ons
hiermee immers kunnen onderscheiden.
Theo stelt voor dat er een kleine werkgroep wordt geformeerd die zich gaat
verdiepen in het fenomeen ‘schooltijden’.
Paula, Rogier, Edwin gaan dit doen. Josefien kijkt na of deze groep naar een
bijeenkomst van de AOB kan over schooltijden. Het is de bedoeling dat er ook
nog een teamlid aan deze groep wordt toegevoegd.
Volgende vergadering komt dit punt op de agenda.
Schoolgids
Theo laat de nieuwste schoolgids zien. We krijgen allemaal een exemplaar om
door te nemen.
Het is de bedoeling dat deze schoolgids op de open dagen wordt uitgereikt. Er is
dus haast geboden bij het lezen en instemmen.
We spreken af dat we op- of aanmerkingen vóór donderdag as. aan Theo
doorgeven per mail.
3. Notulen vorige vergadering
We bespreken n.a.v. de notulen het nieuwe rapport. Er zal geen enquête komen
voor de ouders over het rapport.
Notulen worden goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.

4. Ingekomen stukken
-Rekening van MR magazine (Josefien regelt dit en kijkt of ze dit abonnement op
kan zeggen of om kan zetten……)
-twee maal blad Info-MR (eenmaal opzeggen)
-twee boekjes met cursusaanbod (op donderdag 4 april gaan Paula, Edwin en
Rogier naar de cursus ‘MR start’, Paula regelt de inschrijving)
5. GMR
De GMR is eigenlijk alleen nog bezig met de reorganisatie en het sociaal plan.
Er zijn op dit moment al flink wat leerkrachten die gebruik gaan maken van de
vertrekbevorderende maatregelen.
Eind maart wordt samen met de bonden bekeken of er nog extra maatregelen
nodig zijn.
6.Overig
Over ‘reclame maken voor de school’ weten we inmiddels dat binnen de stichting
de afspraak bestaat dat we niet actief werven in elkaars voedingsgebied.
7. Rondvraag
Paula vraagt hoe het zit met sponsoractiviteiten.
-Dingen als sponsoring en maatschappelijke betrokkenheid worden door de
OV in gang gezet.
Josefien geeft aan dat alle werkschriften op school op het moment gekopieerde
zwart-wit werkboeken zijn. Dit is geen reclame voor de school!
Het heeft te maken met bezuinigen.
De MR wil graag inzicht in de kosten en welke besparing er nu gerealiseerd
wordt.
Volgende vergadering op 17 april om 20.00 uur
Gegroet,
Peter

