Notulen 7e vergadering medezeggenschapsraad De Plataan
Datum: dinsdag 24 mei 2016
Aanwezig: Elles, Mariëlle, Rebecca, Vincent, Carmen, Sandra, Marjan, Kees (vanaf 20.00
uur), Richard Rozing (toelichting GMR)
Afwezig: x
Toehoorder: Ronald Mijnders, Annemarie Tegels
1 Welkom en opening van de vergadering
Elles opent de vergadering. Als potentieel nieuw MR-lid voor de oudergeleding woont Ronald
Mijnders de vergadering bij. Als nieuw MR/lid voor de leerkrachtengeleding woont
Annemarie Tegels de vergadering bij.
2 Binnengekomen post
- OR: Is er een potje om als OR uit eten te gaan? In de MR is dit niet begroot, OR dient
zelf dit bij de directie te vragen.
- OR: Op dit moment is 86% van de ouderbijdrage geïnd. OR wil mogelijk de
ouderbijdrage verhogen, dit voorstel dient onderbouwd en schriftelijk aan de MR
aangeleverd te worden.
- Ouder: Hoe worden vragen van ouders teruggekoppeld? De antwoorden zijn te lezen
in de notulen. Afgesproken wordt dat de voorzitter verantwoordelijk is voor een
reactie direct na het vergaderen.
- Directie: Er is een verzoek aan de oudergeleding om in te stemmen met het plan om
aan het begin van het schooljaar omgekeerde 15-minuten gesprekken te houden tussen
ouders en leerkrachten. Opgemerkt wordt dat dit voorstel nog niet met het
leerkrachtenteam besproken is, maar enkel in een leergroep. Ouders stemmen in.
- Directie: De schoolgids is bijna klaar en zal verstuurd worden om door te nemen.
3 Bespreken notulen 22-02-2016
Notulen worden goedgekeurd.
4 Bespreken notulen GMR
- De nieuwe reglementen zijn aangepast, deze hebben instemming van de MR nodig, er
mag tot 30 juni nog gereageerd worden.
- Vrijwillige bijdrage voor TSO zal vanaf volgend schooljaar 50 euro per kind zijn, de
rest van de kosten neemt Fedra voor haar rekening. Geopperd wordt of sponsoring een
optie is, Richard koppelt dit terug naar de GMR.
- Problematiek WWZ: tijdelijk personeel mag maar 6x invallen, er is een samenwerking
tussen Fedra en Atlant om invallers uit te wisselen.
- Richard blijft nog een half jaar tot een jaar in de GMR, officieel heeft hij al 2
termijnen gezeten.
5 Regelingen TSO en BSO bij continurooster
De TSO voor de Plataan is met het Kwakersnest besproken, zij hebben nog wel personele
problemen om de opvang te realiseren, mogelijk is er bij toezicht op het plein nog
ondersteuning van leerkrachten nodig. Fedra wil op alle scholen hetzelfde bedrag aan
vrijwillige bijdrage aan ouders vragen.
Voor de BSO is er nog geen geschikte locatie, er zijn nu gesprekken met de Meerpaal om hier
de BSO te plaatsen.

6 Regelingen inval eigen personeel i.v.m. nieuwe WWZ
Het schijnt zo te zijn dat leerkrachten minder betaald krijgen bij invalwerk. Als MR zien we
graag dat dit duidelijk gecommuniceerd wordt naar het personeel, zeker nu er direct gevraagd
wordt om invalwerk te verrichten. De personeelsgeleding zoekt hier nog verder informatie
over. Kees zal nagaan hoeveel er dan betaald wordt.
7 Veiligheid op school
- Scheuren: zijn gemeld bij gemeente, hier is overleg over.
- Lekkende tl-armatuur: dit probleem leek te zijn verholpen maar er blijkt toch nog
lekkage te zijn, hier is al meerdere keren iemand voor geweest.
- Vluchtplan: ontruimingsoefening is geweest, er volgt nog een keer een oefening voor
het hele gebouw in bijzijn van waarnemers. Per klas wordt er nu een kaart met
vluchtplan en bijbehorende informatie gemaakt. Opgemerkt wordt of er stilgestaan is
bij de controle van personen die in het gebouw buiten de klas zijn, of er een
verdiepingscoördinator zou moeten zijn en of de school mag draaien zonder concreet
vluchtplan. Er zijn dermate veel uitgangen dat ontruiming in de praktijk geen
probleem zou kunnen zijn.
- Sloten: deze problemen zijn verholpen, je kon er voorheen wel uit maar niet in als de
deuren niet op slot waren.
- Trappen: bij de schoolentree zijn de strips vervangen, andere trappen volgen.
- Kapot raam is gemaakt.
- Warmte: Fedra heeft contact met projectleider gehad, de monteur moet nog
afstemmen, er wordt deze week weer een rondje door de school gedaan i.v.m.
luchtcirculatie, inmiddels zijn er weer onderzoeken in de school.
- Het hek achteraan het schoolplein zal in week 21 of 22 geplaatst worden.
Opgemerkt wordt dat veel zaken in het gebouw vallen onder de verantwoordelijkheid van
Welzijn.
8 Mogelijke wijzingen in onderwijs- en leerkrachtondersteunend personeel
Fedra heeft een functiebouwwerk vastgesteld, nu blijkt dat de Plataan meer groeit dan
voorzien, hierdoor hebben leerkrachten meer instructietijd nodig i.v.m. grotere groepen. De
instructie dient (ook aan kleine groepen) door leerkrachten gegeven te worden, deze druk zal
bij grotere groepen groter worden, vandaar dat er een verschuiving zal plaatsvinden van taken
die nu door onderwijsassistentes gedaan worden naar leerkrachten. Voor volgend jaar is er 0,5
FTE extra aan leerkrachten toegezegd aan de Plataan voor dit werk. In de toekomst kan dit
meer worden door de omvang van ondersteunend personeel te verkleinen. Het personeel
houdt echter baangarantie en mocht er overplaatsing plaatsvinden zal dit allereerst op
vrijwillige basis zijn.
9 Instemming schoolplan
De MR stemt in met het schoolplan, de instemming wordt verstuurd naar de directie.
10. Rondvraag
De MR-leden stellen zich voor, Ronald en Annemarie zullen vanaf het schooljaar 2016-2017
in de MR plaatsnemen, net als Angelique.
De eerste vergadering van het nieuwe schooljaar is gepland op dinsdag 20 september 2016.
Volgend schooljaar zullen Rebecca en Mariëlle het voorzitterschap verdelen, Mariëlle zit de
vergaderingen voor. Annemarie zal gaan notuleren, Marjan ondersteunt bij andere taken
secretaris.

