Verslag MR de Springplank Harderwijk 30 maart 2015

Verslag MR-vergadering maandag 30 maart 2015
Tijd
Voorzitter
Notulist
Afwezig (mkg)

: 19.45 uur – 22.00 uur, Harderwijk
: Arie
: Caroline
:-

1. Welkom en opening (Arie)
Speciaal welkom voor Menno van der Woude (en later voor Marjanne Beelen). Fijn dat jullie ons
komen versterken. We zijn nu weer op volle sterkte!
Arie opent met een gedicht “Als kristal…” van Chris Lindhout.
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen vanuit directie/ bespreekpunten directie
 Vakantierooster volgend schooljaar
Door schrikkeljaar is er een extra schooldag in 2016. Besloten is om deze extra dag achter
tweede pinksterdag te plakken. Hierdoor wordt de lange periode tot aan de zomervakantie
doorbroken en de vrije dagen evenredig verdeeld.
 Samenwerking en huisvesting Zeewolde/Nunspeet
In het speciaal onderwijs mag je een nevenvestiging in een andere plaats vestigen (met eigen
brin-nummer). Bij vestiging van een nieuwe school moeten andere besturen een verklaring
van geen bezwaar geven. De Onderwijs Zorgkoepel waarin alle scholen verenigd zijn wil deze
verklaring echter nog niet afgeven. Financiële drijfveren spelen hierbij een rol. De
voorgestelde gezamenlijke voorziening van Springplank en Verschoorschool achten zij niet
nodig. Daarnaast zijn de aanloopkosten voor de eerste 100 leerlingen duur.
Het bestuur van Educare/De Springplank is voor uitstel van een jaar. Een
samenwerkingsverband vraagt veel voorbereiding die gedegen moet plaatsvinden. De
scholen in het samenwerkingsverband moeten nagaan aan welke onderwijsvoorzieningen
behoefte is. De directie is voorstander voor een verbrede toelating d.w.z. korte tijdelijke
voorzieningen binnen de school, eventueel met eigen specialisten van Verschoorschool. Het
is ook belangrijk dat het verwijzingscijfer naar de Verschoorschool naar beneden gaat (aantal
leerlingen is nu te hoog), anders worden alle scholen in de toekomst gekort. Het streven is
zoveel mogelijk onderwijs in de thuisomgeving en liever niet het dorp uit. Maar er is bovendien
ook geen draagvlak voor vermenging van de onderwijspopulatie bij de ouders van de huidige
leerlingen die nu elke dag naar Nunspeet gaan. De MR wordt in ieder geval bij elke vorm van
samenwerking met de Verschoorschool betrokken.
 Personeel
Juf Nelie Veer nu ruim een jaar ziek. Er is een start gemaakt met een
vaststellingsovereenkomst om vervroegd met pensioen te gaan… Dit is echter ivm ziekte
stopgezet.
Meester Jeroen uit geel 5 stopt m.i.v. 1 april 2015. Hij heeft een andere baan in Amersfoort
gevonden. Bianca gaat hem op maandag en dinsdag in geel 5 vervangen. Ellen Geluk
vervangt Bianca in geel 1.
Juf Hetty Timmer krijgt meer klachten. Om te voorkomen dat ze ziek wordt is er voor twee
dagen een extra leerkracht in de klas en heeft Hetty deels ziekteverlof. Deze preventieve
maatregel is in overleg met de arbo-arts afgesproken.
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Onderhoud
Er komt een nieuwe dakbedekking op school en er komen ventilatieroosters in de
bovenramen. Daarnaast wordt de zonwering vernieuwd.

4. Algemeen aandachtspunten uit jaarplanning
Op 25 maart is er een studiedag geweest. Half mei is het schoolplan klaar en wordt het voorgelegd
aan de MR.
Na het schoolplan wordt gestart met de schoolgids. Bert wil met de schoolgids bereiken dat nieuwe
ouders een theoretisch beeld krijgen van de zorgomgeving, over hoe er op de school gewerkt wordt
en wat het kind allemaal te wachten staat. Het is als het ware een belofte aan de ouders wat je van de
school mag verwachten.
Communicatie is een belangrijk onderdeel in de schoolgids. Gedacht wordt aan een nieuwe
communicatievorm met de ouders. Bert denkt aan de schoolgids op de website. Social media zou ook
een middel kunnen zijn (Facebook). Daarnaast een kalender met activiteiten.
5. Vacature personeelslid
Wij zijn er blij dat Marjanne Beelen de MR komt versterken.
6. Openstaande actiepunten directie
Actiepunt
Terugkoppeling bespreking
klachtenregeling in GMR
Aandacht communicatiebeleid in
Stichting
Afspraak penningmeester OR

Wie
Arie

Status

Bert

Vanuit strategisch
beleidsplan
Bert gaat advies
vragen over waar de
verantwoordelijkheid
m.b.t. de OR ligt

opnieuw vaststellen statuten
(overleg Marchand)

Bert

Reactie herziening reglement
Bekijken concept schoolgids
Foutieve verwijzing
Klachtenregeling in schoolgids
Digitale opslagmogelijkheid voor
MR

Arie
Bianca
Bert

Timon,
Bianca

Bert

Toelichting
Arie checkt bij GMR en
komt er op terug

Bert maakt afspraak
over controle boeken
(MR heeft deadline
gesteld om voor 25
april 2015 de stukken
aan te leveren)
Vragen uit andere MR
worden besproken in
GMR
Afstemming met GMR
Juni 2015

Account regelen

7. Rondvraag
Bianca: Er staat een verkeerde verwijzing in de klachtenregeling in de schoolgids. Het mailadres
is wel goed vermeld, maar de naam van de website niet. De schoolgids moet hierop aangepast
worden. De juiste link naar de website is: http://klachtencommissie.org.
Caroline: Wat is de stand van zaken m.b.t. een locatieleider voor Zeewolde? Bert hoopt 31 maart
toestemming te krijgen om daarmee te starten.
Caroline: Gevraagd wordt of er een digitale opslagmogelijkheid voor stukken van de MR is.
Hierdoor blijft het digitale archief van de MR gewaarborgd. Bert gaat een account regelen voor de
MR om vanuit huis in te kunnen loggen op het netwerk.
PAUZE
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8. Vaststellen agenda
Caroline neemt m.i.v. vandaag secretarisrol van Timon over. Timon bedankt voor al jouw
secretariswerkzaamheden tot nu toe!
In verband met nieuwe MR leden stelt iedereen zich aan elkaar voor.
9. Verslag vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen.
10. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
11. Ouderraad en ouderbijdrage
Omdat dit onderwerp (kascontrole penningmeester OR) al een geruime tijd speelt, wordt nu
voorgesteld om een duidelijke termijn voor aanlevering van de stukken te stellen. Timon vraagt
aan Bert om voor 25 april 2015 alle stukken aan te leveren voor een kascontrole.
12. MR-zaken
a. Continuiteit MR
We zijn voorlopig op volle sterkte!
b. Portefeuille verdeling
Volgende keer naar portefeuilleverdeling kijken.
c. Vervolg van MR-training
Aan Bert vragen of hij een aanbiedingsbrief/voorblad bij elk stuk wil voegen om
communicatie te stroomlijnen (actie: Timon)
Jaarplanning van de training naast onze eigen jaarplanning/werkplan voor 2015/2016
leggen (actie: Caroline)
Kijken of wij iets aan het Model MR jaarplanning, vergadercyclus en planning hebben
(actie: Menno)
Document met voorbeeld beleidsplannen als bijlage bij het werkplan voegen (actie:
Caroline)
13. Communicatieplan (bijlage plus scan)
Timon licht concept communicatieplan van de MR toe. Voorgesteld wordt om te starten met het
onderzoek/inventarisatie.
De website zou toegankelijker moeten zijn. Voorgesteld wordt om de webjuf begin volgend
schooljaar uit te nodigen om te brainstormen over de professionalisering van de website.
Wat is ons doel? Gaan we meer brengen naar de ouders of gaan we het juist ophalen bij de
ouders…
In de nieuwsbrief kort iets noemen wat we als MR in de afgelopen periode hebben gedaan.
Wellicht ouders uitnodigen voor een MR-vergadering d.m.v. een vooraankondigen in de
nieuwsbrief.
In september/oktober 2015 gaan we dieper op dit onderwerp in.
14. Actielijst
Actie
Timon maakt scan van website
Overleg webjuffen
inbrengen in GMR: reactie op
reglement en uitwisselen
contactgegevens secretarissen
Ontwikkeling MR-handboek
Evaluatie portefeuilles

wie
Timon
Arie

Agenderen
Timon
Agenderen

Status

toelichting
Juni 2015
Stukken zijn toegestuurd
contactgegevens nog
niet
Bij evaluatie op laatste
vergadering
Bij evaluatie op laatste
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Harderwijk: Klassen langsgaan over
ideeënbus
Evaluatie afgelopen jaar
MR stukken naar nieuwe leden mailen
Stukje voor nieuwsbrief
Aan Bert vragen of hij een
aanbiedingsbrief/voorblad bij elk stuk
wil voegen om communicatie te
stroomlijnen
Jaarplanning van de training naast
onze eigen jaarplanning/werkplan voor
2015/2016 leggen
Kijken of wij iets aan het Model MR
jaarplanning, vergadercyclus en
planning hebben
Document met voorbeeld
beleidsplannen als bijlage bij het
werkplan voegen

Timon
Arie

vergadering

Allen
Timon
Caroline

Juni 2015
Uiterlijk donderdag 9
april aanleveren

Timon

Caroline

Menno

Caroline

15. Rondvraag
10 juni is er een conferentie over versterking medezeggenschapsraden.
16. Sluiting
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