MR-vergadering
Datum:
19 maart 2018
Tijd:
19.30 uur
Aanwezig:
Iddo van Bakel, Chris Brenner, Fatiha Ramdan, Irene Martinec, Mischa van ’t Hoenderdaal,
Luc de Boer, Monique Kuijper. Voor punt 1 is Hans Vleerbos aangeschoven en is daarna
vertrokken. Ouder (Claire) is aangeschoven voor 2 vragen aan de MR.
Afwezig:
Notulen:
Punt datum
& nummer
19.30 uur

201803-1

Onderwerp

Inhoud / voorstel

Opening
Mededelingen

Verzoek van Miranda om een groepsfoto te maken van de
MR-leden. Nogmaals! Na de vergadering gedaan!

Agenda

Doornemen/aanvullingen:
Punten voor de rondvraag? Hans Vleerbos geeft toelichting, o.a. over inzet van de
fusiegelden. Bij de fusie van de Torteltuin met de
Albatros zijn er 23 leerlingen overgegaan van de
Torteltuin naar de Albatros. Er zou aan fusiegelden
ongeveer €600.000,= komen voor hoofdzakelijk
‘personele knelpunten’. Omdat er minder dan 50% aan
leerlingen is overgekomen, wordt er maar €303.000,=
toegekend aan het bestuur. Knelpunten rondom
personeel moet je kunnen aantonen om aanspraak te
maken op het geld. Voor het eerste jaar is er €93.000,=
aangevraagd. Voor de jaren daarna moet er een
meerjarenplan gemaakt worden.
Hans heeft in december een concept-memo gemaakt
voor het college van bestuur. Hierin staat voor het
schooljaar ‘18/’19 €40.000,= gepland voor personele
kosten. Daarnaast is een verbouwing gepland voor de
hoofdingang van de Albatros; €123.000,=.
Er staan nog steeds mensen (die ziek zijn) op het oude
brinnummer van de Torteltuin, die voor zo’n €104.000,=
aan kosten geven. Deze kosten wil het bestuur van het
fusiebudget afhalen.
Daarnaast is de verbouwing (2 muren in lokalen) ook
van de fusiegelden betaald; €15.000,=.
Het fusiebudget is voor 6 jaar. Maar het mag ook in de
eerste 3 jaar worden opgenomen.
Hierna verlaat Hans de vergadering en hij geeft Iddo de
concept-memo. Graag binnen 2 weken een reactie naar
Hans toe!

Formatieplan
2018 – 2019
Jaarrekening

Een ouder (Claire) is aangeschoven i.v.m. 2 vragen:
- Hoe wordt er gedacht over het continurooster?
Hier zijn we druk mee bezig en staat ook als
punt op deze vergadering. Hierbij kijken we
voornamelijk naar het belang van het kind,
daarna leerkracht en dan ouders.
- De kleutergroepen zijn nu al groot. Is er een stop
qua aantal of een extra groep? Nee, er wordt wel
gekeken naar oplossingen binnen de groepen,
zoals ambulante mensen inzetten, lln die net
voor de zomervakantie zouden moeten starten,
vragen of ze na de vakantie willen starten, etc. .
Bedankt voor de inbreng en interesse!
Hierna verlaat Claire de vergadering.

Actie

Luc geeft presentatie. De begroting gaat per kalenderjaar
en de formatie per schooljaar. Dit maakt alles wel extra
lastig. Luc deelt de begroting van kalenderjaar 2017 met
ons en legt e.e.a. uit. M.b.t. de begroting: uiteindelijk is
er in de plus geëindigd, ondanks dat er in de min was
begroot. De invalproblematiek was erg groot dat jaar!
De MR schrijft een brief (n.a.v. de concept-memo van
Hans) met punten om toch komend schooljaar (20182019) met 15 groepen te kunnen starten. Irene zal opzet
maken en rondsturen. O.a.: onrust door verschuiven
van groepen, extra werkdruk, nu samenstellingen
ontstaan door de fusie, dan weer andere
samenstellingen en hele grote groepen, veel zorg in de
groepen (qua gedrag en qua leerresultaten).
Ter goedkeuring. Zijn goedgekeurd.
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Notulen 22-012018

201803-3

Ingekomen
stukken

201803-4

Schooltijden

201803-5

CITO-scores
groepen 1 t/m 8

201803-6

Fusie

201803-7

Snappet

Evaluatie inzet Snappet
Volgende keer weer op de agenda (i.v.m. tijd).

201803-8

Nieuwe
groepsleerkracht

201803-9

Punten vanuit de
directie

Punt van vorige vergadering.
Fijn dat er een oplossing is gevonden. Punt hoeft niet
meer op de agenda.
-

201803-10

Punten vanuit de
oudergeleding

201803-11

Punten vanuit de




Tijdschrift ‘MR-info’
Brief van VOO over een aantal wijzigingen in de
WMS.
Continurooster / Traditioneel rooster. Uitkomst peiling
leerkrachten bespreken en vervolgstappen.
Er is door de leerkrachten gestemd:
- 3x ja
- 16x nee
- 5x ja, mits …
De komende tijd onderzoek onder ouders houden.
Mensen vragen om respons. Janneke / Miranda S
vragen (nieuwe) ouders waarom wel/niet naar de
Albatros, ook met terugwerkende kracht. Volgende keer
weer op de agenda.
Als team kijken naar rooster / pauze.
Uitslagen bespreken van de CITO-toetsen medio 2017 –
2018. IB-ers hadden overzicht nog niet klaar (woensdag
pas). Jammer, dat dit nog niet besproken kan worden!
Volgende vergadering weer op de agenda.
Er zou een mogelijk inspectiebezoek kunnen
plaatsvinden; 5 april heeft het bestuur een gesprek met
de inspectie. Eind april zal er een onderzoeksplan zijn
en vanaf half mei zullen er 15 scholen bezocht gaan
worden door de inspectie.
Evaluatie verloop van de fusie
Volgende keer weer op de agenda (i.v.m. tijd).

Gezonde woensdag + gezonde traktatie. Hier was geen
vooraankondiging van, het was er ineens. Ook bij ISOP
niet bekend. Goed dat een school het adviseert /
aanmoedigt, maar het is aan de ouders om hier iets mee
te doen. Dus kun je het niet verplichten. Daarnaast is de
grens van gezond / ongezond niet duidelijk. Wordt
verder in MT besproken.
Het klimaat op school is onvoldoende. Veel

teamgeleding

201803-12
201803-13

Punten vanuit /
voor de GMR
Rondvraag

22.00 uur

Sluiting

personeelsleden klagen over de temperatuur / lucht /
ramen etc. Irene schrijft brief voor een RI en E
onderzoek. Dit was ook 1 van de punten die ons bij de
fusie is beloofd.
Niemand van ons geweest. Mischa heeft wel mail met
vragen gestuurd.
Volgende vergadering:
Maandag 16 april 2018, om 19.30 uur

