Verslag MR de Springplank Harderwijk 30 november 2015

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

: 19.45 uur – 21.30 uur, Harderwijk
: Arie
: Caroline
:-

1. Welkom en opening
Marjanne verzorgt volgende keer de opening
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen in de agenda
3. Mededelingen/bespreekpunten directie en managementrapportage (3e kwartaal)
















Er wordt gesproken over ziekte van het personeel.
De planning van de schoolplanactiviteiten voor de komende jaren wordt doorgenomen.
Met betrekking tot het schoolgebouw in Zeewolde wordt besproken dat het gebouw in gebruik
is genomen maar dat nog niet alle afspraken met de Kiekendief zijn gerealiseerd. Aan het
schoolgebouw in Harderwijk vindt groot onderhoudplaats.
De MR heeft geen opmerkingen op de Managementrapportage 3e kwartaal.
De begroting van de ouderraad verschijnt in de komende Nieuwsbrief. De MR had
geconcludeerd dat er sprake is van een behoorlijke reserve. De ouderraad gaat daar gebruik
van maken door grotere uitgaven te doen en die te verdelen over meerdere jaren van de
begroting. Bijvoorbeeld voetbalshirtjes vervangen en afschrijven over 5 jaar.
Er is gesproken over evaluatie van de Schoolgids. Er is gebrainstormd en geconcludeerd dat
de Nieuwsbrief het belangrijkste kanaal is om op dit moment de ouders te bereiken. De
website is echter een eerste stap als er uitgebreidere info wordt gezocht. De website is wat
saai qua kleur en afbeeldingen. Dingen die vaak gezocht worden moeten juist geknipt worden
uit de schoolgids zodat ze snel toegankelijk zijn. Wellicht is dit iets voor een stageopdracht?
De website moet echter passen binnen het stramien van de Stichting Educare.
Er is ook gesproken of een schoolpagina op Facebook wenselijk is. Belangrijk is om voor
ogen te houden wat het doel dan is: voor de leukigheid of als serieus medium? Nadeel is dat
je niet alle ouders bereikt omdat je lid moet zijn van Facebook. Daarnaast moet er aandacht
zijn voor het wel/niet kunnen reageren/plaatsen van berichten.
Er is nog geen conceptbegroting 2016-2017 ontvangen van het bestuur.
Het voorgestelde Veiligheidsprotocol is in de teamvergadering geactualiseerd en dient
opnieuw te worden vastgesteld. De MR merkt op dat het aspect veiligheid eigenlijk breder
moet worden gezien dan nu in het voorgestelde Veiligheidsprotocol is beschreven. De directie
merkt op dat dergelijke aspecten al beschreven zijn in bijvoorbeeld het
schoolondersteuningsprofiel, Regels voor personeel, Antipestregels, Pedagogische
groepsplan en document Agressie, seksueel geweld en intimidatie.
Het voorstel van de provincie Flevoland over de schoolvakanties in Zeewolde is besproken.
Zodra het voorstel voor Harderwijk bekend is zullen beide voorstellen naast elkaar worden
gelegd en zal het vakantierooster voor het schooljaar 2016-2017 worden vastgesteld.
Er wordt nog gesproken over de mogelijkheid van de zomervakantieal op vrijdag in te laten
gaan omdat alle scholen in Zeewolde al op vrijdag vrij zijn. De zomervakantie mag met
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maximaal twee dagen worden vervroegd of verlengd. Het besluit hierover wordt in januari
2016 genomen. De directie heeft voorkeur om de margedag die hiervoor gebruikt kan worden
in te zetten voor een studiedag tijdens het lopende schooljaar.
4. Openstaande actiepunten directie
Actiepunt
opnieuw vaststellen statuten
en reglement (overleg met
W. Marchand)

Wie
Bert

Status
Staat op de agenda
van de GMR

Toelichting
GMR is bezig met nieuwe
statuten en reglement

PAUZE

5. Vaststellen agenda

6. Terugkoppeling uit GMR van 16 nov (Arie)
De GMR is helaas nog steeds niet compleet. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat de MR te
weinig leeft onder de achterban. Er is vooral behoefte aan ouders. Daarnaast is het erg jammer
dat de vergaderingen van de GMR veelal niet door alle (toch al spaarzame leden) wordt
bijgewoond. Daarnaast is gesproken over het informeren van de achterban van de GMR. Er is
besloten om ieder half jaar een korte nieuwsbrief naar de ouders te sturen over de
werkzaamheden van de GMR en eventuele highlights die besproken zijn.
7. Verslag vorige vergadering (14 september 2015)
Het verslag is goedgekeurd.
8. Continuïteit MR
Er is gesproken over de continuïteit van de MR in de toekomst. In de periode 2017 en 2018 zullen
vijf van de huidige zes leden aftreden omdat hun termijn van 6 jaar is verstreken of dat hun kind
de school gaat verlaten. Het is echter niet wenselijk dat er in zo’n korte tijd zoveel leden
vertrekken omdat dan de ervaring wegvloeit. Er wordt ook opgemerkt dat het verfrissend kan zijn
als er andere leerkrachten zitting nemen in de MR. Er wordt dan wellicht met een andere blik naar
zaken gekeken.
Volgens het reglement kan iemand maximaal 6 jaar deel uitmaken van de MR. Bianca is de eerste
die de maximale termijn van 6 jaar gaat bereiken. Afgesproken is dat Bianca uiterlijk in februari
2017 aftreedt of zoveel eerder als er een vervanger is gevonden. De zoektocht voor een
leerkrachtopvolger wordt opgestart.
In het statuut van Educare staat uit hoeveel leden de MR minimaal moet bestaan. Dit betreft voor
de MR van de Springplank 6 leden. Voor de GMR betreft dit 8 leden. Het statuut is echter
verouderd omdat er na vaststelling van het Statuut nog twee scholen zijn toegetreden tot Educare.
Het statuut en reglement worden op dit moment door een commissie van de GMR geactualiseerd.
Omdat het leerlingenaantal op de Springplank al enige tijd daalt, zou inmiddels wellicht een MR
van 4 leden kunnen volstaan. Dan zou het probleem niet zo urgent zijn.
9. Arbo en Veiligheid (volgens jaarplan)
Het Veiligheidsprotocol is onder agendapunt 3 behandeld.
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10. Actielijst
Actie
Timon maakt scan van
website
Overleg webjuffen

wie
Timon

Persoonlijk stukje
aanleveren en foto voor op
de website
inbrengen in GMR: reactie
op reglement en uitwisselen
contactgegevens
secretarissen

Marjanne
en
Menno
Arie

Caroline stuurt definitief
jaarplan rond
Stukje voor nieuwsbrief

Caroline
Caroline

Status
Site kan veel duidelijker en
aantrekkelijker. De structuur van
de Stichting is echter leidraad.
Timon mailt zijn bevindingen aan
Caroline en Arie. Het onderwerp
wordt ingediend als agendapunt
bij de GMR. De info van de MR
op de website is verouderd.

toelichting
30 november
2015

1 januari 2016

Stukken zijn
toegestuurd de
contactgegevens
nog niet. Arie
vraagt eind
september.
Voor 30
november 2015
Na elke MRvergadering

11. Rondvraag
Timon vraagt wat we de volgende MR vergadering met Bert willen bespreken.
Geconcludeerd wordt dat het onderwerp Communicatie belangrijk is en dat daar nog een slag in
gemaakt moet worden. De MR wil hier graag met Bert over brainstormen. Bianca en Marjanne
gaan een voorstel doen (leidraad is blz 8 van ons werkplan). Dit voorstel wordt voorafgaand aan
de MR vergadering van eind januari aan alle MR-leden toegezonden.
Op de website www.infowms.nl staan overigens interessante artikelen en tijdschriften. Wellicht is
er ook een gerichte communicatietraining voor de MR.
12. Sluiting
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