Notulen van het MR-overleg 13-04-2016

Aanwezig: Angelique, Annemarie, Menno, Saskia, Hans,
Afwezig: Tanja

0. Vooroverleg
Notulant: Angelique
- opleidingsschool is met 75% van de stemmen goedgekeurd.
Menno stuurt materialen volgende week op
- We missen vaak de stukken die besproken moeten worden in de vergadering. We moeten de
stukken echt eerder krijgen of de punten niet op de agenda.
Standpunt MR voor de LB-LA functie is: wij vinden dat als de LB naar functie wordt gegeven dat
wanneer je je functie neerlegt je terugvalt in LA. Dit moet zwart op wit komen te staan.
-Saskia stuurt een datumprikker rond om een datum voor het etentje te prikken.
-Bij geen aanmeldingen voor een nieuw lid gaan we 8 juni de procedure starten om een nieuw lid te
werven

1 - Opening
Annemarie opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2 – Vaststellen concept notulen 09-03-2016
De notulen worden vastgesteld.
3 – Ingekomen post
Geen post
4 – Mededelingen
Vanuit directie:
Niets te melden
Mededelingen algemeen
Niets te melden
Vanuit GMR:
Niets te melden.
Vanuit Werkgroep ouders:
niets te melden
Vanuit Werkgroep Overblijven:
Het uitbetalen loopt voortaan via mevr. A. de Kort
5 – Functiemix / LB Hans
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Hans legt de functiemix eisen bij de nieuwe directeur.
MR geeft aan dat zij echt duidelijkheid over de schaalverdelingl. Dit moet zwart op wit komen te staan.
Hans bespreekt dit morgen in het directieoverleg. Dit wachten we af
6 – overzicht uitgave ouderbijdrage
Er is meer geld binnengekomen dan uitgegeven, Hierdoor kunnen we de reservepot aanvullen.

7 - schoolgids Hans
Hans maakt deze in de vakantie. 85% blijft hetzelfde. Hans verandert er niet veel aan. Hij houdt
rekening met de punten die de MR aangegeven hadden. Als er inhoudelijke dingen veranderen geeft
Hans het door en als de MR nog op/aanmerkingen heeft geef dit dan door.
Hans stuurt de schoolgids door aan de MR voordat hij gedrukt wordt.
8 - Personele Unie Hans
Marius Liebregts komt 14 april kennismaken met de school. De Mdirecties hebben gevraagd om na
zijn kennismakingsrondje om samen met directies van Jan Ligthart groep en Opmaat. Omdat
JanLigthart groep nog een eigen identiteit wil behouden
PieterJansen is bij de JLgroep interim en verlaat ons eind dit schooljaar. Hij wordt directeur van Tprimair.
9 – vakantierooster
We komen waarschijnlijk niet toe met 4 studiedagen. Omdat we met veel nieuwe dingen aan de slag
gaan. List, bliksem, nieuwe ontwikkelingen binnen cultuur.
PMR gaat kijken naar het vakantierooster en geeft het voorstel via de mail door aan de OMR voor
goedkeuring.
10 – Speerpunten handboek
Dit schuiven we door omdat we geen stukken hebben ontvangen.
11 –formatie
Hans is hier mee bezig. Enkele puntjes:
Er komt een combinatie groep.
Personeel mag mee denken.
0,6 fte inleveren, Angelique heeft 0,2 ingeleverd, een directeur voor 0,8 ipv 1,0 levert ook weer ruimte.
Hans gaat hier verder mee puzzelen.
12 – Opleidingsacademiel Hans
Stef Staps kwam al enthousiast vragen in welke groepen de studenten komen. Dit kan Hans nog niet
vertellen omdat de formatieplekken nog niet zijn ingevuld.
Hans is in gesprek geweest met de personen die ook hebben aangegeven dat ze de coördinatietaken
van praktijkbegeleider voor PABO studente ook wel wilde invullen.
Jammer dat er mensen in eerste instantie zijn gepasseerd.
Fijn als Hans dit even wil toelichten in de bouwteam vergadering
13 – Financiële situatie
Afgehandeld.
14. rondvraag.
Geen vragen

Anne-Marie sluit de vergadering om 20.50u.
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