Notulen MR-vergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:
Directie:
Afwezig:

15 mei 2017
19:30 uur
Teamkamer
Ferdinand Holthuijsen (aanwezig vanaf punt 3)
-

1.Opening
•
•

Vaststellen agenda: agenda wordt met aanvulling van de punten vanuit de directie
(punt 5) vastgesteld.
Mededelingen

2.Notulen & Actiepunten notulen 13 maart 2017
Notulen: Mededeling vanuit de GMR: inmiddels is het plan over integraal
personeelsbeleid vastgesteld.
Actiepunt 1617-09 in nog in behandeling, maar wordt z.s.m. uitgevoerd (verwachting
deze week gereed). Actiepunt 1617-10 is gereed.

3. Formatie
De lerarengeleding stemt in met het voorstel voor de formatie 2017-2018. De MR geeft
de volgende zaken mee aan de directie:
• Het is fijn als er elke dag iemand van de directie/IB aanwezig is. Een
aanspreekpunt voor ouders, kinderen en leerkracht is elke schooldag wenselijk.
Gezien de komende ontwikkelingen lijkt ons dit eerder noodzakelijk, dan
wenselijk.
• Kinderen kunnen dan ook elke dag een check in/out krijgen(indien nodig)
Mochten er calamiteiten zijn, dan is er iemand naast de leerkracht, die hierop kan
sturen.
Ook zouden we graag beeld krijgen bij wie de onderwijsassistent en administratierol
gaat vervullen.
Directie verstuurt op korte termijn aan de ouders een overzicht welke groepen er
starten in het schooljaar 2017-2018. Daarna komt de invulling van de leraren en als
laatste de groepsindeling.

4. Sociale veiligheid, (voortgang Plan van aanpak RI&E. .
RI&E: De huidige RI&E is nog geldig. Er zijn geen nieuwe punten bijgekomen die
besproken zouden moeten worden.
Status: Definitief
Datum: 15 mei 2017
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Afgesproken wordt dat de directie nagaat of de voorgaande punten daadwerkelijk
allemaal zijn afgehandeld.

5. Bespreekpunten, ingebracht door Ferdinand:
Verbetertraject
Bespreken voortgang a.d.h.v. monitor.
Status: informatief
MR adviseert om open te communiceren naar de ouders over het plan en het verloop.
Bij voorkeur publicatie van/ inzage in het verbeterplan.
Resultaten eindtoets groep 8
Mondelinge info over resultaten en de vergelijking met het landelijk gemiddelde.
Groepsrapporten en leerling rapporten zijn nog niet beschikbaar gesteld.
Status: informatief
Scholing 2016-2017 en Beleidsnotitie professionalisering Fectio
In februari is het professionaliseringsbeleid van Fectio vastgesteld (bijlage verzonden in maart).
Tevens een inventarisatie van de scholings- en professionaliseringsactiviteiten die zijn gepland
in het schooljaar 2016-2017. Zowel individueel als team. (bijlage verzonden in maart)
Status: ter informatie
Financiën TSO
Ouders hebben in februari een herinnering gekregen voor het overmaken van de bijdrage voor
de Sport-BSO. Stand van zaken:
Nog niet betaald: 2650,- (30 gezinnen, 53 leerlingen)
Status: bespreken en vervolg
MR: geeft aan dat ze het van grote waarde vindt dat de TSO-invulling door de sport BSO blijft.
Zeker ook vanwege het grote verschil in sfeer op het plein met een aantal jaren terug! Het aantal
incidenten tijdens het pauzemoment is aanzienlijk afgenomen.
Het is bovendien een onderscheidend punt voor de Nicolaasschool.
Er wordt nagedacht over manieren om deze voorziening te behouden. Tevens wordt door de MR
geadviseerd hierover te klankborden met het ouderpanel.
Advies is tevens om de invulling en waarde (wat heeft het ons opgeleverd) goed onder de
aandacht te brengen bij ouders.
Tussentijdse uitschrijvingen
Stand van zaken.
Status: informatief
Plan van inzet 2017-2018
Het plan van inzet is de uitvoering van het formatieplan; de verdeling van de leerkrachten over
de groepen. Is nog niet gereed. Mondelinge toelichting.
Status: informatief
Taakoverzicht 2017-2018
In de bijlage het taakoverzicht voor het komende schooljaar.
Een aantal taken zijn vervallen.
Status: Definitief
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De cursieve taken moeten nog worden besproken inhoud en de daarbij begrote uren.
Status: instemming pmr
Het taakoverzicht is nog niet met de leraren besproken. Dit is wel gebruikelijk. Afgesproken
wordt dat dit eerst gebeurt en dat het daarna terugkomt in de MR. Voor de MR is van belang te
weten voor hoeveel leraren (2 of 3) er volgend schooljaar deelnemen aan de MR.
Schoolgids 2017-2018
Nog geen aanpassingen in huidige schoolgids. Mogelijk dat nu door overheid verplichte info in
de gids achterwege kan blijven ivm publicatie op publieke site PO-Vensters.
Wel nog per jaar een update aanleveren met schoolgerelateerde gegevens. Zodra nodig wordt de
MR geïnformeerd.
Zorgplan
Het zorgplan heet ondersteuningsplan en is vastgesteld voor de periode 2015-2017.
Bij leerlingvolgsysteem op blz 18 is het schema met signaleringsinstrumenten geactualiseerd.
Voor het overige geen wijzigingen.
Status: informatief
Communicatieprotocol (vastgesteld 17 maart 2015) (bijlage verzonden in maart)
Op dit moment is er geen aanleiding het huidige communicatieprotocol bij te stellen.
Status: eventueel met kleine wijzigingen op nieuw vaststellen
De MR geeft de directie mee dat de input van de vorige ouderavond wel aanleiding kan zijn tot
wijziging van het communicatieprotocol. Tevens geeft de MR aan hier niet te lang mee te
wachten om hier een vervolg aan te geven.
Samenstelling MR 2017-2018:
Boudewijn zal vertrekken als lid uit de oudergeleding i.v.m. verhuizing naar andere gemeente.
Het is ook niet zeker of de lerarengeleding zal blijven zoals deze is. In een school tot 250 lln mag
de MR uit maximaal 6 leden bestaan.
We moeten besluiten of we dit zo willen houden of dat we terug willen naar 4 leden, ook om de
druk op het team te verlichten.
Ferdinand zal dit binnen 2 weken laten weten aan de MR, zodat er duidelijkheid is of er een
nieuw ouderlid geworven moet worden.

5.Rondvraag
Boudewijn:
Advies om bij bestuurder-directeur van Fectio na te vragen wanneer we de start van de
procedure “aanstelling nieuwe directeur” kunnen verwachten.
Planning Fectio is om per januari 2018 een nieuwe directeur te laten starten.
Actie: Voorzitter stuurt namens de MR een mail hierover aan bestuurder-directeur. Dit
wordt gelijk in de vergadering met alle MR-leden gedaan.

Status: Definitief
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Nummer
1617-09

Eigenaar
Anja en
Boudewijn

Actiepunt
Tussenverslag MR

Status
In
behandeling

1617-10

Directie

Gereed

1617-11

Floor

1617-12

Directie

1617-13

Directie

Aanleveren van een update over de voortgang van het
verbeteringstraject in week voor 27 maart.
Mail aan bestuurder-directeur van Fectio met vraag
naar moment van start procedure aanstelling directeur
en informatie over invulling/ verloop hiervan.
MR informeren over aantal leraren in MR schooljaar
2017-2018
Nagaan of de openstaande actiepunten van de RI&E
daadwerkelijk zijn afgerond.

Status: Definitief
Datum: 15 mei 2017

Gereed

Nieuw
Nieuw
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