Notulen 4e vergadering medezeggenschapsraad De Plataan
Datum: maandag 18 januari 2016
Aanwezig: Elles, Mariëlle, Rebecca, Carmen, Sandra, Marjan
Afwezig: Vincent
1 Welkom en opening van de vergadering
Elles opent de vergadering. Vincent is afwezig i.v.m. ingreep aan enkel, Marjan na verlof
weer aanwezig.
2 Binnengekomen post
- Fedra: behoefte gezamenlijke MR-training: alle huidige MR-leden zijn getraind, er is
dus geen behoefte aan een training.
- Ouder: wat wordt er op school gedaan aan geloofsovertuigingen/cultuurverschillen:
dit zit verwerkt in burgerschapskunde/leefstijl, echter is de inhoud van het onderwijs
geen vraag voor de MR.
- Mariëlle: jaarverslag MR 2014-2015: er worden een aantal tekstuele aanpassingen
gedaan, Mariëlle en Elles zorgen hiervoor en verspreiden het jaarverslag.
3 Bespreken notulen 30-11-2015
Onduidelijkheid of het stukje voor de website van de OR gezien is door de MR, Elles pakt dit
op.
4 Bespreken notulen GMR 27-10-2015 en 7-12-2015
- Het functiebouwwerk krijgen we als MR enkel nog als informatief, mochten we op- of
aanmerkingen hebben dan mogen we deze bij Richard Rozing melden, hij neemt ze
dan mee naar de GMR.
- Beleid social media op stichtingsniveau is af, MR moet toezien dat dit op schoolniveau
ook gaat gebeuren.
- Mocht de OMR voor het invoeringsplan besluiten om niet voor een lesmodel van een
5x5-rooster te gaan dan moet dit ter goedkeuring terug naar de GMR.
- Het vakantierooster 2016-2017 is aangepast, er komen toch 2 weken meivakantie.
5 Ouderbijdrage
De toekomst van de betaling van de ouderbijdrage wordt na het gegeven standpunt van de
directie als zorgelijk ervaren. Er is nog geen overleg geweest tussen OR en directie, wel is er
in de OR over gesproken. OMR neemt contact op met de OR om middels een brief de zorgen
aan de directie schriftelijk kenbaar te maken.
6 Plan van aanpak 2015-2016
In het plan van aanpak zien we dat er zowel over het ‘Directe Instructie-model’ als over het
‘IGDI-model’ wordt gesproken. Graag zien we dat het IGDI-model consequent benoemd
wordt om verwarring te voorkomen.
Bij het specifiek plan van aanpak voor de kleuterbouw staat naast de vier hoofdgebieden nog
een vijfde punt genoemd: inrichting rijke speelleeromgeving. Dit zien wij nergens verder
toelicht.
Invoering Kanjertraining: als dit valt onder een verandering van onderwijskundige
doelstellingen is hier instemming van de MR voor nodig.

7 Begroting 2016-2019
De MR vraagt zich af wat ‘eerste opvang vreemdelingen (personeel)’ inhoudt. Het budget
staat hierbij de komende jaren op nul euro, terwijl we te maken hebben met
vluchtelingenkinderen bij ons op school.
8 Invoeringsplan en meningspeiling schooltijden bespreken
De stembiljetten van de meningspeiling schooltijden voor ouders wordt geteld op maandag 1
februari 2016 om 13:30 uur.
De stembiljetten van de meningspeiling invoeringsplan voor leerkrachten wordt geteld op
vrijdag 29 januari 2016 om 16:00 uur.
De PRM geeft geen instemming voor het invoeringsplan, onderbouwing hiervoor volgt
schriftelijk aan de directie.
9 Verkiezingen/aanstelling nieuwe MR-leden
Annemarie Tegels heeft zich vanuit het team beschikbaar gesteld als MR-kandidaat. Ze zal de
laatste twee vergaderingen van dit jaar bijwonen en vanaf volgend schooljaar actief zitting
nemen.
In april/mei buigen we ons over de verkiezingen voor twee nieuwe MR-leden in de
oudergeleding, er zijn al twee mogelijke kandidaten benaderd.
10 Functiebouwwerk 2016-2017
De MR vraagt zich af op welk lesmodel de nieuwe formatie gebaseerd is.
Ondanks het stijgende aantal leerlingen leveren we als school een FTE van bijna 1,6 aan
leerkrachten in, op basis waarvan is dit besloten?
11 Logo MR
Elles zorgt dat er een logo voor de MR zal zijn om boven de correspondentie te plaatsen.
12 Rondvraag
- Marjan: is de begroting MR 2016-2017 al ter goedkeuring naar de directie gestuurd:
dit is nog niet het geval, Marjan verstuurt dit.
- OMR: het hek rondom het schoolplein is nog steeds niet volledig afgesloten: bij de
straatkant is een stuk waar kinderen langs kunnen door de ontbrekende bebossing, dit
wordt steeds groter. Tevens sluit de bebossing niet aan en is er dus een grote
openstaande ruimte tussen het hek aan de straatkant en de fietsenstalling van
personeel. Wat gaat de directie hieraan doen?
- OMR: de OMR heeft van verschillende ouders signalen gekregen dat de nieuwsbrief
naar ouders als zakelijk en onprettig leesbaar wordt ervaren. Kan dit anders?
- PMR: vanuit het team is er een vraag of de taalondersteuning groep 3/4 nog
voortgezet gaat worden. Nadat José gestopt is zijn deze uren vervallen.

Actiepunten:
Wie:
Mariëlle en
Elles
Elles
OMR
Marjan
Elles
Marjan
Marjan
Rebecca

Wat:
Aanpassen en verspreiden jaarverslag MR 2015-2016.
Uitzoeken of stukje van de OR voor de website wel/niet gezien en geplaatst
is.
In overleg met OR brief naar directie i.v.m. zorgen betaling ouderbijdrage.
Onderbouwing geen toestemming invoeringsplan naar directie.
Logo MR.
Begroting MR 2016-2017 versturen naar directie.
Afspraak maken agendacommissie voor vergadering van 22 februari 2016.
In mei/juni schoolgids nalopen.

Vragen aan directie:
- Kees: begroting MR 2016-2017 goedkeuren.
- Kees: zie vraag over begroting (punt 7).
- Kees: zie vraag functiebouwwerk (punt 10).
- Kees: zie vraag hekken school (rondvraag).
- Kees: zie vraag nieuwsbrief ouders (rondvraag).
- Mieke en Kees: zie vraag taalondersteuning groep 3/4 (rondvraag).
- Kees en Mieke: afspraak agendacommissie twee weken voor 22-02-2016.
Vergaderpunten volgende vergadering:
- Sociaal beleidsplan (inclusief pestprotocol) + beleid social media.
- Verkiezingen nieuwe MR-leden voor oudergeleding.
- Ouderbijdrage.
- Nieuwe reglementen GMR/MR.
- Instemming invoeringsplan PMR.
- Schoolplan (indien af).
- Taalondersteuning groep 3/4.
Behandeld 2015-2016
- Fte’s en taakverdeling nieuwe directie
- Jaarplanning MR 2015-2016
- Jaarverslag 2014-2015
- Privacyreglement
- Verantwoordelijkheid busbijdrage
- Ouderbijdrage
- Nieuw cao leerkrachten en gevolgen
- Formatie

-

Buitenschoolse sportactiviteiten
Begroting OR
Invoeringsplan
Schooltijden
Plan van aanpak 2015-2016
Begroting school 2016-2019
Begroting MR 2016-2017
Nieuwe MR-leden

