Verslag MR de Springplank Harderwijk 13 maart 2017

Verslag MR-vergadering maandag 13 maart 2017 (in Zeewolde!)
Tijd
Voorzitter
Notulist
Afwezig (mkg)

: 19.45 uur – 21.00 uur, Zeewolde
: Arie
: Caroline
: Timon Ramaker

1. Welkom en opening (Caroline)
Caroline leest een gedichtje voor van Carola de Koning: “Ik ben druk, druk, druk”.
2. Vaststellen agenda
De geannuleerde vergadering van 20 februari en de komende vergadering van 3 april worden
samengevoegd en behandeld in deze vergadering. De onderstaande agendapunten zijn ook
gebaseerd op de bespreekpunten van januari t/m mei.
3. Mededelingen vanuit directie/ bespreekpunten directie (bijlage volgt)
 Vakantierooster volgend schooljaar (inmiddels ontvangen)
Het vakantierooster wordt akkoord bevonden en vastgesteld.
e
 Managementrapportage 4 kwartaal 2016
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen op de MARAP
 Informeren over schoolbegroting
De begroting van Educare is wel klaar maar de directie heeft hem nog niet ontvangen.
 Personeel
De directie heeft mededelingen gedaan over personele aangelegenheden.
 Pestprotocol
Formeel is het pestprotocol vastgesteld in de teamvergadering van augustus. Veel elementen
van het protocol zijn verweven in andere beleidsmaatregelen, zoals het pedagogisch klimaat,
het groepsplan en de schoolregels. Meldingen aan de directie over pesten door leerlingen,
leerkrachten of ouders zijn er niet geweest. Als dit wel gebeurt, wordt hiervan verslag gelegd
in de map “Incidenten”. Regelmatig doen zich wel “kleinere incidenten” voor die de
leerkrachten zelf afhandelen en er notitie van maken in het logboek van leerlingvolgsysteem.
4. Algemeen aandachtspunten uit jaarplanning en/of vorig MR-verslag
 Samenwerking Verschoorschool en De Springplank
Na de voorjaarsvakantie is de ondersteuningsgroep in Zeewolde begonnen. Dit is een
gezamenlijk initiatief van de Dr. A. Verschoorschool en De Springplank. Op dit moment
bevinden zich 3 kinderen in deze ondersteuningsgroep. Het is een groep voor kinderen in het
tussengebied tussen zware en lichte zorg of voor tijdelijke zorg. Het is een aparte klas onder
verantwoordelijkheid van de Verschoorschool.
 Stand van zaken huisvesting VSO De Lelie bij Springplank Harderwijk
Vijf lokalen van De Springplank in Harderwijk worden het volgende schooljaar verhuurd aan
de VSO van De Lelie. Er is een aantal maatregelen genomen en plannen gemaakt om de
voortgang van het onderwijs op beide scholen niet te frustreren. Zo hebben beide scholen
gescheiden ruimten met eigen ingang en aparte schooltijden. Hierdoor wordt onderlinge
overlast zoveel mogelijk voorkomen.
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Concept schoolgids
De schoolgids is onlangs vernieuwd. Op dit moment is het echter nog te vroeg om het
opnieuw te bespreken.
Bespreken algemene stand, m.n. organisatorisch en onderwijskundig beleid
Er zijn op dit moment geen opmerkingen.
Inspectie
De Springplank heeft een basisarrangement dat geldt voor 4 jaar en dat is nog steeds van
kracht.

5. Openstaande actiepunten directie
Actiepunt
Opnieuw vaststellen
statuten en reglement
(overleg met W.
Marchand)
Brainstorm over de rol
en de toegevoegde
waarde van de MR.

Wie
Arie

Status
Staat op de
agenda van
de GMR

Allen

13 maart
2017

Toelichting
Op 14 nov zou een nieuw statuut in
GMR worden besproken. Dit is helaas
doorgeschoven naar 13 februari 2017.
Dit wordt 10 april 2017.
Zijn er onderwerpen waar de MR de
directie eventueel in kan
ondersteunen? De MR wil -indien
nodig- graag nog meer een
gesprekspartner zijn van de directie
dan nu het geval is.
De directie merkt op dat de
communicatie met ouders erg
belangrijk is en daarover zijn adviezen
altijd welkom!

6. Rondvraag
Zie verslag van 21 november 2016: De kinderen van groep 7 en 8 in Zeewolde hebben aan de juf
aangegeven dat het schoolplein erg saai is. Gevraagd wordt of er een potje is voor leuker en
duurzamer speelmateriaal? Echte grote voetbaldoelen zijn bijvoorbeeld zeer wenselijk.
De directie antwoord dat als het om kleine uitgaven gaat dat dit dan besproken kan worden in de
teamvergadering. Voor kleine bedragen (tot € 1.000,=) is daar ruimte voor. Voor bedragen boven
de € 1.000,= moet dit gepland worden en worden ze bestempeld als meerjaren-uitgaven. Voor
deze meerjaren-uitgaven moet in overleg met het bestuur middelen beschikbaar worden gesteld.
Afgesproken is dat Bianca een plan gaat maken en met een voorstel komt.

PAUZE
7. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
8. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
9. Verslag vorige vergadering (21 november 2016)
Er zijn geen opmerkingen op het verslag.
10. MR-zaken
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Wie neemt secretariaat van Caroline over?
Opgemerkt wordt dat MR-leden niet meer in de GMR zitting hoeven te nemen. Dat kunnen ook
ouders zijn die niet in de MR zitting hebben.
Menno heeft aangeboden om het secretariaat van Caroline over te nemen. Caroline is daar erg
blij mee en zal een werkoverdracht maken voor Menno en de bestanden overdragen.
11. Actielijst
Actie
Stukje voor nieuwsbrief

wie
Caroline

Plan maken voor
uitdagender speelmateriaal
schoolplein

Bianca

Status

toelichting
Na elke MRvergadering
19 juni 2017

12. Rondvraag
Omdat dit jaar Caroline en Bianca afscheid nemen en na volgend schooljaar ook Menno, Timon
en Arie de MR zullen gaan verlaten, wordt afgesproken om begin van het volgend schooljaar op
tijd op zoek te gaan naar nieuwe mensen voor de MR.
13. Sluiting
Om 21.00 uur wordt de vergadering gesloten.
Volgende vergadering 19 juni (Afscheid Bianca en Caroline + diner)
Afgesproken wordt om dit keer in Zeewolde te gaan eten. Caroline gaat een locatie regelen.
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