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Notulen MR vergadering 12 juni 2019
Aanwezig:
Afwezig:

Elja, Eveline (notulist), Ildefon, Inge, Lucienda, Maarten, Ruud (vz), Sandra, Jolande en
Melanie
Hans

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld en zijn geen opmerkingen.
2. Klimaatbeheersing:
Er is nog niets aan de klimaatbeheersing gedaan, ondanks herhaaldelijk verzoek aan directie.
De vraag is wanneer er iets mee gedaan wordt. INOS heeft laten onderzoeken wat het
probleem is. Maar het is onbekend wat er gedaan kan/gaat worden. Ildefon komt nu niet
verder met haar aanpak richting INOS. Ruud stelt voor dat er de MR een brief aan INOS
stuurt. Inge zal informatie aanleveren en Ruud gaat namens de MR een brief schrijven.
Marloes Wessels is de contactpersoon hiervoor binnen INOS.
3. Werkdrukverminderingsgelden bovenbouw
Er is onderwijsassistent uitgeleend aan Effen. Deze situatie loopt door tot de zomer. De vraag
is of als er een verandering komt in het plan of de PMR hierover moet instemmen.
Ildefon geeft aan dat dit met haar rechtstreeks besproken mag worden en dat dit niet via de
MR hoeft. Er gaat geen geld van onze kinderen naar Effen, maar het blijft op onze begroting
staan. De onderwijsassistent zou evenveel tijd op Sinte Maerte zijn.
Dit is onjuist volgens de PMR. Het resterende werkdrukverminderingsgeld zou dus nog
ingezet kunnen worden op Sinte Maerte. De MR verwacht vooraf instemming over dergelijke
besluiten. De PMR heeft de inzet van de gelden immers goedgekeurd en had daarmee ook
het recht om dit besluit tegen te houden.
Over deze werkwijze dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden in het nieuwe
schooljaar. Er wordt op verzoek van Ildefon afgesproken dat de voorbespreking met de PMR
twee weken voor de MR vergadering moet worden gepland. Dit is een betere werkwijze
zodat de agendapunten beter voorbereid kunnen worden.
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4. Nieuwe TC’er bovenbouw:
Dit is Ron van Zundert geworden. Er waren twee gelijke kandidaten. Vandaar dat besloten
was een vierde TC’er (2 leerjaren per TC’er) toe te voegen. Echter, na het terugtrekken van
de andere kandidaat is het weer terug naar de oude opzet met 3 TC’ers.
De vraag wordt gesteld of het niet wenselijk zou zijn dat er een vierde TC’er bij komt.
Afgesproken wordt dat in januari wordt gepeild onder het team of er interesse is in deze
functie. Dit zou dan wellicht in het daaropvolgende schooljaar kunnen worden
geïmplementeerd.
5. Terugkoppeling herverdelen groep 2 naar 3:
Er is besproken dat het niet handig is om te vragen aan de kinderen van groep 2 om hun
voorkeur te uiten bij wie ze in de klas willen komen na de herverdeling. Daarom komt in de
schoolgids dat de leraren deze herverdeling gaan bepalen.
6. Werkverdelingsplan
Voor het einde van het schooljaar moet het werkverdelingsplan met alle teamleden worden
besproken. In het nieuwe schooljaar komen de startgesprekken. De inzet van extra gelden
voor onderbouw en vakdocent gymnastiek is reeds bekend. De vakdocent muziek is
onderdeel reguliere formatie. Het systeem Cupella moet gevuld worden, vanaf 24 juni
kunnen de gesprekken met de teamleden gevoerd worden.
7. Formatie 2019-2020
Op papier is de formatie rond, maar er moet nog instemming komen van de INOS.
Finex stelt een aantal leerkrachten beschikbaar die BAPO, ouderschapsverloven,
zwangerschappen etc, kunnen vervangen en hier dient gebruik van te worden gemaakt.
Maar het is niet de bedoeling dat er 3 leerkrachten op 1 groep worden gezet. 14 juni wordt
er antwoord gegeven door de INOS of de formatie die gemaakt is doorgang mag hebben.
Daarna kan de PMR toestemming geven hierop. Woensdag 19 juni gaat Ildefon samen met
PMR samenzitten om de formatie officieel te maken dmv instemming van de PMR.
De schoolgids is nog niet af. Het beleid in de gids moet nog wat aangepast worden. Het
beleid is nu te vrij en te open.
8. Vacatures oudergeleding
8 mensen hebben zich gemeld voor de MR oudergeleding tot op heden. Er moeten dus
verkiezingen gehouden worden. De kandidaten dienen zich voor te stellen met een korte
motivatie met eventueel een foto. Ruud zal de kandidaten aanschrijven.
9. Rondvraag
- Er zal een evaluatie met de BAC plaatsvinden over de benoeming van Ildefon. Ruud zal
hieraan meewerken.
- 2 keer zijn de notulen en de weekmemo’s gemist. De notulist stuurt de notulen rond.
Vervolgens stuurt de notulist deze aan Kathy. De secretaris zorgt ervoor dat de notulen
en de agenda mee worden gestuurd met de weekmemo.
10. Sluiting
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