Besluiten Openbare Vergadering MR

Datum: 28-11-2017
Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur
Locatie: Boerenpad personeelskamer
Aanwezig: Erwin Kamminga, Marjon Auceps, Danielle van Holst, Caroline Verboom,
Loes Gloudi, Krista Leppiko, Anita Buijs, Marjoleine Wezemer – de Boer
Afwezig: Peter Rietveld (ziek)
Voorzitter: Marjon
Secretaris: Marjoleine

Omschrijving
agendapunt
1. Opening

2. Notulen

3. Ingekomen/
uitgaande stukken

4. Punten
MR→(B)MT:

Omschrijving/toelichting/besluit

Welkom
Aan de agenda wordt de e-mail van Aad toegevoegd over de
MARAP.
Notulen van 18-09-2017 worden vastgesteld.
Marjoleine geeft dat de laatste notulen iets te weinig
informatie bevatten. De verslagen mogen wel iets
uitgebreider zijn.
Er wordt opgemerkt dat de website nog niet is bijgewerkt met
de juiste functies/groepen van de leerkrachten uit de MR en
dat de laatste notulen nog niet op de website staan. Danielle
pakt dit op.
Noot Danielle: informatie staat juist vermeld. De notulen
worden geplaatst.
- Informatie over de vacatures;
- Mailwisseling verbeterplan Nokkenwiel;
- Plan voor teamcultuur/teambuilding;
- Plan van aanpak n.a.v. rapportage RI&E per locatie;
- Brief bestuur;
De ingekomen stukken worden behandeld bij punt 4.
- Vacatures en inzet formatieruimte
De openstaande vacatures zijn ingevuld. Marjoleine is
vanuit de MR betrokken geweest bij de
sollicitatiegesprekken. Er zijn drie kandidaten
geselecteerd om de openstaande formatieruimte in te
vullen. Er komt een leerkracht voor groep 7/8
Maasplein (i.v.m. vertrek van Sanne), voor groep 3/4

(i.v.m. vertrek van Wendy) en voor groep 1/2 (ter
ondersteuning van Liza, vanwege de grootte van de
groep).
Aanvulling notulen: Liza zal vanaf januari 1 dag per
week vrij geroosterd worden (woe) voor MT-taken. De
nieuwe leerkracht zal Liza 3 dagen per week
ondersteunen en haar 1 dag per week vervangen als
groepsleerkracht. Ouders groep 1/2c zijn hier eind
december over geïnformeerd.
-

Plan van aanpak n.a.v. informeel overleg MR
Het plan wordt doorgenomen. DE MR-leden zijn van
mening dat het plan meer geconcretiseerd kan
worden. De doelen zouden meer SMART
geformuleerd moeten worden. Ook de stappen (acties)
om deze doelen te bereiken concreter omschrijven en
welke rollen mensen in het plan vervullen. Qua
opstelling zou het eruit kunnen zien zoals het RI&E,
dat is een overzichtelijk document. Daarnaast is het
wenselijk dat er een analyse wordt gemaakt van de
huidige situatie en wat de gewenste situatie is.
De indeling zou kunnen zijn:
1. Probleemdefinitie;
2. Wat is er nodig en waarom?
3. Acties vormgeven;
4. Invoeren, meten en terugkoppelen.
Is de ondersteuner ook bij het opstellen van dit
document betrokken geweest?

-

Plan van aanpak n.a.v. RI&E
Het plan van aanpak moet met Peter besproken
worden. Het zou twee keer per jaar kort met de MR
besproken kunnen worden. Dan kan er gemonitord
worden wat de huidige stand van zaken is n.a.v. de
RI&E en kunnen acties die uitgevoerd zijn conform de
RI&E, afgestreept worden.

-

Brief van bestuur
Marjon en Marjoleine hadden beide een uitnodiging
van het bestuur gehad om deel te nemen aan een
brainstorm met nog zittende bestuursleden (3), de
beide schooldirecteuren en twee leden van de MR van
Het Palet, o.a. n.a.v. het aangekondigde vertrek van
Johan, als voorzitter. Als het bestuur dit helder en
transparant had aangepakt, dan had er een brief naar

de gehele MR gestuurd moeten worden en hadden de
MR-leden onderling gekozen welke leden aan deze
brainstorm zouden deelnemen.
Marjon kan niet naar de brainstorm toe. Besloten wordt
dat Anita en Marjoleine naar de brainstorm gaan.

5. Punten
(B)MT→MR

-

Begroting bestuur
De begroting van het bestuur over 2017 is nog niet
ontvangen. Dit loopt via de GMR. Loes en Caroline
vragen na wanneer het verwacht wordt en wanneer er
weer een GMR-vergadering wordt ingepland.

-

Staking 12 december
Op 12 december wordt er weer gestaakt door de
personeelsleden van ’t Nokkenwiel. Alle ouders zijn
hiervan al op de hoogte gebracht en voor ouders die
mogelijk in de problemen komen met werk etc. is er
een oplossing geboden door eenmalig opvang in te
kopen bij WASKO.

-

Instemming inzet formatie
Peter heeft van tevoren geen goedkeuring aan de MR
gevraagd voor de inzet van (extra) formatie om
invulling te geven aan de openstaande vacatures en
voor de ondersteuning van Liza.
Peter heeft in de vorige vergadering aangeven dat er
twee personeelsleden zijn die hebben aangegeven dat
zij de openstaande MT-functies willen invullen (niet het
personeelsgedeelte, alleen de coördinerende taken).
De MR geeft aan zorgen te hebben over de inzet van
het ene personeelslid, omdat hierdoor, naar
verwachting het primaire proces (onderwijs) te veel
onder druk komt te staan en zal dit overbrengen aan
Peter.
Peter heeft aangegeven dat deze personeelsleden de
MT-taken in hun eigen tijd, na schooltijd, gaan
oppakken. Aanvulling notulen: Liza wordt wel 1 dag
per week vrij geroosterd.
Naar aanleiding van dit punt geeft Caroline aan dat zijn
zich zorgen maakt over de groep 8 op het Boerenpad.
Het is een moeilijke groep, die regels, structuur en
duidelijkheid nodig heeft. Zij vraagt zich af welke tools
er beschikbaar zijn om deze groep extra te
ondersteunen.

Het is ook een ontwikkelpunt van ’t Nokkenwiel, dat de
school gereedschappen krijgt om dingen te doen die
nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is om (extra)
structuur, duidelijkheid en regels te kunnen geven aan
alle groepen. Actiepunt voor ’t Nokkenwiel is om
ambitieuze actiepunten te formuleren, zodat de school
zich daarmee kan onderscheiden van andere scholen.
Bijvoorbeeld:
o Onze school is de beste school van
Alblasserdam;
o Onze school is het beste in Engels;
o Etc.

6. GMR
7. Algemene
Zaken
8. Rondvraag en
Sluiting

-

Benoeming MR-leden
Er wordt geïnventariseerd welke MR-leden per het
nieuwe schooljaar willen stoppen en welke MR-leden
door willen gaan. Er willen twee OMR-leden stoppen
en een PMR-lid. Er moet dus geworven worden voor
twee OMR-leden en een PMR-lid of alleen voor een
OMR-lid. Het heeft de voorkeur dat het OMR-lid
kinderen heeft die op locatie Boerenpad naar school
gaan.
Verder wil Marjon haar taak als voorzitter neerleggen.

-

Bespreking met Peter.
Peter wil graag nog voor de kerstvakantie een overleg
met de MR naar aanleiding van zijn plan.

-

Dit punt is eerder al aan de orde geweest.

-

Er zijn geen onderwerpen voor dit agendapunt.

-

De vergadering wordt gesloten. Er zijn geen punten
voor de rondvraag.

