Notulen
Soort vergadering: MR vergadering.
Datum: 07-12-2017
Volgnummer: 03
Afwezig: Inge
Extra: Jan, Jenny, Bas
Verslag gemaakt door: Myrthe
Agendapunt

Inhoudelijke bespreking

1. Opening.

Etienne opent de vergadering om 19.51 uur.

2. Ingekomen post.

Er is geen ingekomen post.

3. Verslag vorige MR.

Opmerking van 1 ouder binnengekomen over de PR met de vraag of er
meningen en hulp van ouders en kinderen worden gevraagd rondom de
PR van de school.

4. Vooruitblik GMR.

Verandering in de begroting: de verandering van het vervangingsfonds
(zie punt. 8) hierbij is ook de 1% regeling aangepast. Er is afscheid
genomen van de voorzitter en ingestemd met de nieuwe voorzitster.
Volgende week moeten we stemmen voor/tegen de begroting. Er wordt
een balans gezocht tussen eigen identiteit en solidariteit, neem
bijvoorbeeld het collectief inkopen van printers/kopieerapparaten.

5. Mededelingen
directie/team + personele
zaken.

Bea is inmiddels geopereerd en de operatie is goed gegaan. We wensen
haar nu een spoedig herstel.
Peter zijn herstel aan zijn hart gaat redelijk goed, helaas is hij daarnaast
door zijn rug gegaan en wordt er gedacht aan een hernia. Morgen wordt
er een MRI gemaakt en vanuit daar weten we meer. Op het moment dat
hieruit zal blijken dat Peter er een langere tijd er uit zal liggen, zal er
een interim ingevlogen worden vanuit SKPO.
Aida heeft een fulltime baan gevonden binnen de SKPO op basisschool
De Boog. Zij is nog tot de kerstvakantie bij ons op school.
Desy (LIO) is van groep 7 naar groep 4/5 gegaan. Zodat zij beter kan
werken aan haar ontwikkeling en de hulp in groep 4/5 kan geven om zo
in de combinatiegroep geboden kan worden wat de kinderen nodig
hebben.
Bart (LIO) is gestopt in groep 6. Zijn afstudeer stage gaat hij op een
andere school afronden. Zijn onderzoek maakt hij wel af bij ons.

6. Begroting

Ter info schoolbegroting besproken met de ouders van de MR.

7. Kletskwartiertje

SKPO heeft op dit moment een potje voor de vervangingen
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Actiepunt
voor

8. verandering
vervangingsfonds en
staking

(vervangingsfonds). Iedere school draagt na ratio af en kan
vervangingen bij SKPO aanvragen. De ene school maakt het ene jaar
meer gebruik van de vervangingen dan een andere school of ander jaar.
Hierin heerst solidariteit. Vanaf 1 januari draagt de school zijn eigen
vervangingsfonds. Dit wordt meegenomen in de begroting van de eigen
school. Hierbij krijgt de school meer zeggenschap in wie je
‘aanneemt’. Echter als kleine school, is dit een voor ons geen gunstige
beslissing. Ook wanneer je kijkt met het verzuimverleden, worden er
weinig korte ziekmeldingen gedaan maar hebben we ieder jaar een
langdurig afwezige gehad. Etienne geeft aan benieuwd te zijn naar de
oplossingen van Peter rondom deze verandering. Dit vraagt ook om een
bepaalde creativiteit wat betreft samenwerken met omliggende scholen
of scholen waar wellicht goed contact mee is.
Komende dinsdag is er (weer) een landelijke staking waar bijna alle
scholen aan mee doen in NL. Peter heeft ons gevraagd hoe wij over
staken denken en afgelopen woensdag hebben we gezamenlijk
gesproken over de staking. Ten opzicht van elders in het land vallen de
problemen hier misschien nog wel mee maar we voelen ook ‘de druk’
uit andere gebieden in NL waar er al zo’n tekort aan leerkrachten is
ontstaan waardoor er voor de kinderen nog maar een 4-daagse
schoolweek is (leerkrachten werken dan wel 5-daags). Daarnaast zitten
de PABO’s niet vol. De salarissen spelen hierbij een grote rol.
Daarnaast gaat het over de werkdruk. Voor De Schakel betekent dit dat
de school dicht is dinsdag.
Ouders geven aan dat ze het fijn hadden gevonden als ze een
vooraankondiging hadden gehad. We hebben toegelicht dit besproken
te hebben en vanwege eventueel verzuim gekozen te hebben om dit
niet te doen.

10. PR

De boom op het plein moet om vinden de ouders. (bij het schuurtje)
Peter pakt komende week de plannen rondom het schoolplein weer op.
De folder is inhoudelijk klaar, de fotograaf komt (pas) in maart. Dit
heeft te maken met de kwaliteit van de foto’s (seizoen, weer, licht en
natuur)
Peter heeft contact gehad met het Sint Lucas collega en De
Eindhovense school. Hier is de vraag over de muurbeschildering
neergelegd en krijgen we nog bericht over. Bas geeft aan binnen zijn
werkgebied hier iets in zou kunnen betekenen en hier graag zijn
steentje in willen bijdragen. Folders niet alleen in de wijk maar ook
bijvoorbeeld een stapeltje bij de huisarts, consultatiebureau. Is het een
idee om ouders hierbij te betrekken, bijvoorbeeld een ouder commissie
PR? Hierbij vooral aan concrete vragen denken zodat er gericht
gereageerd kan worden door ouders.

Wederom bedankt voor de inbreng van de aangeschoven ouders!
Vergadering gesloten om 21.38 uur.
11. Rondvraag en sluiting.
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