MR-vergadering
Datum:
8 mei 2017
Tijd:
19.30 uur
Aanwezig:
Antoine Glerum, Iddo van Bakel, Irene Martinec, Monique Kuijper, Wim van Slijpe
Extra aanwezigen tijdens openbare gedeelte: Mettin Bildirici
Afwezig:
Notulen:
Punt datum
& nummer
19.30 uur

Onderwerp

Inhoud / voorstel

Opening

Antoine opent de vergadering en heet allen welkom.

Mededelingen

Chris Brenner was vanavond ook graag weer gekomen,
maar heeft zich helaas moeten afmelden.
Antoine heeft definitief besloten om te stoppen na dit
schooljaar! Dit wordt erg jammer bevonden door allen!

Notulen 27/03/17 Ter goedkeuring; goedgekeurd.
Agenda

201705-1

Ingekomen
stukken

201705-2

Inspectiebezoek

201705-3

Fusie

Doornemen/aanvullingen: Bij punt 11 de toekomst van de
MR van de Albatros.
Punten voor de rondvraag?
 Conceptverslag bespreken: van tevoren waren er al
veel documenten door Wim opgestuurd. De Inspectie
weet daardoor al bij binnenkomst veel over de Albatros.
De klassenbezoeken zijn gedaan door de Inspecteur,
samen met Wim of Janneke (IB). Daarnaast zijn er
gesprekken geweest met leerkrachten, ouders,
leerlingen en directie / IB. De Albatros heeft op alle
onderdelen voldoende tot goed gescoord.
De Inspecteur was vooral positief over de sfeer en
leeromgeving in de school, over het planningsmodel
dat de leerkrachten gebruiken (HM) en over de
contacten met ouders.
Verbeterpunten zijn: het meer loslaten van de
leerlingen, het didactisch handelen van de leerkrachten
(afstemming) en doelen voor de Albatros duidelijk
formuleren.
Er staan geen verrassingen in het rapport en het
basisarrangement wordt gehandhaafd.
Stand van zaken doornemen:
 Er zullen ongeveer 20 leerlingen van de
Torteltuin naar de Albatros komen.
 In de zomervakantie zullen er weer muren in de
2 grote lokalen komen om er 4 normale lokalen
van te maken.
 De regiegroep komt nu nog 1x per 2/3 maanden
bijeen.
 Het personeel dat vast contract heeft, mag
blijven. Zowel van de Torteltuin als van de
Albatros. Heel veel tijdelijke mensen (ook
pareltjes) mogen niet blijven bij de ASG
vanwege de financiële situatie en gaan naar
andere besturen.
 De fusiegelden helpen nu om de formatie goed
vorm te kunnen geven.
 De leerkrachten van de Torteltuin doen nu al
mee met de actieteams en er zijn enkele
informele kennismakingen geweest.

Actie

201705

De belangstellende ouders krijgen de gelegenheid te
vertellen of vragen te stellen: hoe zit het met het
rekenonderwijs in de groepen 5/6? Dit is besproken in
het MT, met de IB-ers en de leerkrachten. Ook landelijk
is groep 5 een groep waar je een dip in kunt zien: daar
worden de verschillen tussen leerlingen goed zichtbaar.
Vanaf dit punt gaat de vergadering besloten verder.
201705-4
RI en E verslag
Bespreken, punt van vorige vergadering.
Monique en Wim hebben alle punten nogmaals
doorgenomen. Een aantal punten zouden door het
bestuur opgepakt moeten worden, omdat dit voor alle
scholen / leerkrachten van belang is. Ook zijn er een
aantal punten die we tijdens KIK-momenten kunnen
bespreken in het team. Een paar kleinere punten
worden opgenomen door Miranda (administratie) en
Jan (voor klusjes).
201705-5
Nascholingsplan Bespreken, punt van vorige vergadering.
Dit is nog niet in het MT besproken.
2017 - 2018
M.b.t. Snappet: het is een erg kostbare investering.
Daarom waarschijnlijk vanaf groep 6 i.p.v. groep 5 om
de kosten te drukken. Wim vraagt of het legitiem zou
zijn om in de MR te besluiten om er een ouderbijdrage
voor te vragen (€40,- per leerling per jaar, is alleen het
hardwaregedeelte. Eigenlijk €100,-) Hier komen we de
volgende keer op terug.
201705-6
Enquête
Uitslag van de enquête bespreken, punt van vorige
Passend
vergadering.
Er wordt een werkgroep geformeerd om de knelpunten
Onderwijs
op te pakken.
Bespreken: Wim wil met 15 groepen starten. Dit is wel
201705-7
Formatie 2017 een luxepositie vanwege de relatief kleine groepen. Hier
2018
wil Wim het fusiegeld voor aanspreken. Er zullen dan 3
groepen 1/2 zijn en daarnaast van elke groep 2. Wim
mag zijn reserve niet gebruiken van de ASG.
Volgend jaar hebben we nog steeds 1 directeur, die 4
dagen werkt. Geen adjunct erbij; dit zou weer een
negatieve uitwerking hebben op het aantal groepen.
Het is nog onduidelijk hoe lang we door moeten met
deze financiële situatie waarin de ASG zich bevindt.
Mocht het nodig zijn om als MR een brief te sturen naar
het bestuur, zal Wim dit aangeven.
201705-8
Ouderbijdrage /
Overzicht bespreken
Volgende keer het overzicht bespreken.
schoolreisgeld
201705-9
Begroting 2017 - Bespreken; doorgeschoven naar volgende MRvergadering, samen met het jaarplan. Dan ook goed
2018
kijken naar de investeringen en kosten m.b.t. ICT.
201705-10
Punten vanuit de Overblijf gaat veranderen: nog geen reacties van
ouders gekregen (positief of negatief).
directie

201705-11

Punten vanuit de
oudergeleding

De inval van leerkrachten zal vanaf half mei weer
geregeld worden door Driessen.
Het schoolreisje heeft tot veel onrust geleid onder
ouders. Er zijn maar een paar ouders bij Wim geweest.
Daarnaast is er veel via Facebook over gesproken.
Volgend jaar zal het weer ‘gewoon’ een pretpark
worden. Esther en Desiree hebben het schoolreisje als
onderdeel gebruikt voor de opleiding Interne Cultuur
Coördinator. Er is erg veel werk voor verzet.
De toekomst van de MR: voor de zomervakantie willen
we graag meer duidelijkheid wie er na de vakantie in de
MR plaatsnemen. In de fusiepost een oproep doen voor
belangstellende ouders van beide scholen. En daarna

201705-12
201705-13

Punten vanuit de
teamgeleding
Punten vanuit de
CMR/GMR

201705-14

Rondvraag

21.55 uur

Sluiting

(als het nodig is) verkiezingen houden.
Irene is niet naar de GMR geweest. 24 mei zal Irene de
CMR op de Albatros doen.
Voorstel aan de GMR: om 2x per jaar aan te geven met
welke punten wij zitten zoals RI en E en Passend
Onderwijs.
Volgende vergadering:
Maandag 19 juni 2017, om 19.30 uur

