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notulen MR

Aanwezig: Carina, Mariëlle, Irene, Atie, Kim, Johan
Voorbespreking
Gesproken wordt over basismodel en overlegmodel. Over 930 lesuren of 960 lesuren. Straks komt
Ton hier met ons over praten.
Overleg met Ton:
Jaarverslag
Deze staat in de schoolgids. Het is een horizontale verantwoording. Verticale verantwoording is naar
Fedra toe.
Jaarplan
Een concrete beschrijving van wat we doen. Wat verandert er? Wat is in ontwikkeling? Een paar
punten worden besproken.
 Imago van de school. Dit was één van de oude speerpunten van Fedra.
 “Wij zijn een excellente school” is er uit.
 Meer samenwerken met ouder: transparanter zijn bijvoorbeeld.
Nascholingsplan
Wat is er gaande in teamscholing en individueel. We richten ons vooral op teamscholing.
Vanaf januari 2017 is het lerarenregister waarschijnlijk verplicht. Hoe gaan we daar mee om? Hoe
dan ook zal (individuele) scholing dan gaan toenemen.
Adjunct directeur Anjelier
De beoogde adjunct, Dieke Heming, is interim directeur op de Vrijheit. Dit zou duren tot de
herfstvakantie, maar gaat nu tot de kerstvakantie duren. Toch kan Dieke vanaf nu wel al 1 dag per
week komen. Na de kerstvakantie worden dit er 2. Toon blijft óók 1 dag in de week tot de
kerstvakantie als adjunct aan de Anjelier verbonden.
Voor onze school geldt geen structuurverandering, wel een persoonsverandering.
Ongevallenoverzicht
Melanie, onze preventiemedewerker, houdt dit uitstekend bij. Waar gebeuren nu de ongelukjes? Er
is geen vast “struikelpunt”. De ongelukjes vallen mee en zijn niet op opvallend vaste punten gebeurd.
De school heeft nu 6 en binnenkort 8 BHV-ers. Er moet er minimaal 1 aanwezig zijn.
Ontruimingsoefening willen we graag ook met de tussenschoolse opvang uitvoeren.
Basis- en overlegmodel
De brief van de MR aan Ton is doorgestuurd naar het bestuur.
Het bestuur ging akkoord met het verder bespreken tussen team en directie.
Binnen het overlegmodel zou Ton de scheiding tussen lesgevende en niet lesgevende uren minder
streng willen maken (als je maar X*1659 uur werkt). Kinderen komen 960 uren naar school (en geen
930). In het basismodel wordt uitgegaan van 930 uur lesgevende uren voor leerkrachten.
A) Het schoolbelang is dat er bij bijvoorbeeld een groep met Atie en Margreet géén 3e
leerkracht bij zou moeten komen. Op jaarbasis staan dus 2 mensen 960 uur voor de klas.

B) Terugkomuren. Het voordeel van een overlegmodel is dat je niet meer praat over
terugkomuren, maar over uren. Als je samen maar zorgt dat die klas gevuld is. Verder kunnen
mensen ingeroosterd worden. En niet op het allerlaatste gebeld worden.
Als je overgaat tot het overlegmodel, gooi je “alles” open. Het basismodel geeft meer zekerheid.
Bijvoorbeeld tot er meer vertrouwen is.
Graag willen we uitgaan van het basismodel. Overgaan naar het overlegmodel kan over 2 jaar ook
nog. We gaan nu dus hier niet over stemmen.
GMR
Er wordt een GMR/MR draaiboek gemaakt met regels, verkiezingen etc. In het nieuwe kalenderjaar
wordt de MR door de GMR uitgenodigd. Dit wilde GMR 2x per jaar doen met alle MR-en van Fedra.
Kamp groep 8
Alles wordt duurder. We willen graag voor een verhoging van €5 per groep 8 kind gaan. De ouders
binnen de MR willen de onderbouwing zien. Ook geven zij aan dat je als je toch verhoogt, er beter
een “echte” verhoging kan komen. En niet van “maar” €5. Want met zo’n 20% risico (zie regendag
vorig jaar) is niets mis.
“Maak er gewoon €100 van!”
Rondvraag
Carina: “Ik had de vorige keer wat moeite met de manier van communiceren de vorige keer.”
Zullen we binnen de MR het punt “communicatie” weer tot doel stellen? Unaniem antwoord is “ja”.
Vergaderingschema 2016 2017 (met aanvang 20.00 uur):
Woensdag 26/10, 14/12, 15/2, 05/4, 14/06
Agendapunten
Schoolondersteuningsprofiel 2016 2017 (=deel van het schoolplan).

