MR vergadering - januari
Aanwezig

Agnes, Marieke, Gepke, Kevin (tot 19.45), Cecile

Afwezig
Datum
Locatie/tijd

13-01-2020
Joris 18.30 MR, vanaf 19.15 met directie

Datum

Actiepunt

z.s.m.
z.s.m.

huishoudelijk reglement MR aanpassen
Bezoek vakbondsman organiseren (tijd/datum)
OR+MR in jaarplanning opnemen november&april
OR stuurt begroting naar MR
Contact opnemen met gemeente over mogelijkheden schoolplein
Formatie overzicht naar MR sturen
Digitaal schoolveiligheidsplan bespreken
ARBO en ontruimingsplan
Ouders informeren over schooltijden/studiedagen/vakanties

januari
januari
einde schooljaar

Agendapunt

Wie

MR
Mededelingen

Jaarplanning MR en
vakbond inplannen

Instemming/Advies Wie

Status Toelichting

Bijl.

Schoolplein bijeenkomst (MR-app,
doorgestuurd door Kevin)
Gepke

In de bijlage het bijgewerkte
jaarplan met 2 OR momenten erin.
We hebben vragen gesteld aan de

I

Gepke
Gepke
Gepke
Bas (OR)
Cecile
Cecile
MR
MR
Cecile

Notulen
Cecile update vragen over het schoolplein.

X

06-02, 05-03, 12-03 zijn opties.
Gepke mailt vakbond om afspraak te maken

vakbondsman, daar zijn
antwoorden op gekomen. We
wilden nog een moment met de
vakbondsman op school, maar het
is nog niet gelukt om samen te
bepalen wanneer dit uit zou
komen. Samen kijken wat we
hiermee willen.
De OR heeft n.a.v. de vorige
vergadering samen met ons het
financieel verslag van vorig school
jaar gestuurd. Bespreken en
eventuele vragen doorsturen.
N.a.v. de vorige vergadering en de
gepresenteerde ideeën bespreken
hoe wij als MR erin staan.

Financieel verslag OR
schooljaar 2018/2019

Formatie

ARBO jaarplan

I

Er is een jaarplan ARBO opgesteld,
bespreken of we nog vragen
hebben en of we akkoord kunnen
gaan.

X

X

Schaatsen staat niet begroot, wel gedaan.
Begin schooljaar 750 euro was voor drinkflessen (nieuwe
naam vieren)
Fijn overzicht.
Gepke mailt peningmeester.
Onderwijsassistent (0,2) mist nu.
We zijn een school in opbouw, net als Talentum. Daar wordt
flink geïnvesteerd in fte, loopt veel management om alles op
poten te zetten. Wat maakt dat wij wel zo strak aan de
formatie worden gehouden?
Er lag een plan voor verbouwing kleuterplein, om zo te
zorgen voor voldoende doorstroom naar groep 3, waardoor
het lln aantal op peil kan blijven. In hoeverre is die visie met
CvB besproken? Is wel een prioriteit om de school financieel
gezond te houden/maken.
ziekteverzuim juli/aug beide 4,78%. Is dat in de
zomervakantie? Als de max 5% is en we halen dat maar nipt
in de zomermaanden, hoe kan dat dan?
Bij actielijst staan namen en soms functies.
Is er een RIE? Werd in het veiligheidsplan naar verwezen dat
die er is.

Als er een inspecteur langskomt, gaat die dit dan goed
genoeg vinden?

Digitaal veiligheidsplan

B

Bespreken. Zijn er vragen of
aanvullingen?

X

Ontruimingsplan

B

Bespreken. Zijn er vragen of
aanvullingen?

X

MR + Directie
Mededelingen/
vragen uit het eerste
deel (niet horende bij
al geagendeerde
punten)

ARBO jaarplan

Er is niet altijd duidelijk vermeld wie de coördinator is. Wie is
coördinator als Cecile er niet is? Als dat een groepsleerkracht
is, wie neemt die klas dan over?
Zijn de oefeningen ingepland?

Groene schoolpleinen: aantal bijeenkomsten op avonden dit
jaar. Dit specifieke project is (nu) niet haalbaar. Vraag is ook
of die bijeenkomsten nodig zijn om het plein aan te pakken.
Vraag ligt bij de gemeente wat er met het schoolplein kan. Is
nog geen reactie op. Op de kadastrale tekening hoort het
plein bij het gebouw.
Bovenburen ook gesproken, zij staan open voor een plan.
Aanpassingen zouden voor hen minder geluid betekenen en
een mooier aanzicht.
Cecile

X

Eline is preventiemedewerker. Er is een RIE geweest,
waarschijnlijk 2 of 3 jaar geleden. Cecile heeft die
opgevraagd, nog niet terecht.
5% ziekteverzuim richtlijn komt vanuit de KPOA.
Waar de 4,78% in de zomermaanden vandaag komt weet
Cecile ook niet. Zou een langdurige ziekte moeten zijn, maar
is niet bekend.

Er was langdurige uitval in groep 6 en 7. Er mist in het
actieplan een aanpak hiervoor. Hoe wordt voorkomen dat
hier weer uitval is met nieuwe leerkrachten?
Cecile neemt dit mee als punt.
Veiligheidscoördinator is gedeeltelijk dezelfde als de
preventiemedewerker. Sommige taken liggen bij de
vertrouwenspersoon (Agnes) en sommigen bij de directeur
(Cecile). Erwordt nog gekeken of de pestcoördinator uit de
werkgroep sociaal emotioneel moet komen.
Er is een flinke ratjetoe aan benamingen coor plannen en
coördinatoren.
Er is nu onduidelijkheid wie wat is en wat doet.
Inspectie bezoekt dit jaar 4 KPOA scholen. Kans is vrij groot
dat wij daarbij zitten.

Digitaal veiligheidsplan Cecile

X

Digitaal plan is een nieuw format. Het is gruwelijk moeilijk om
bijlagen bij te voegen. Cecile (en ongeveer de hele KPOA) is
hiermee bezig.
Er staat dat risico’s vanuit de RIE bekend zijn, maar de RIE is
er niet. Hoe kan dat?
Moet nog nader naar gekeken worden zodra de RIE bij
Cecile is.
Peilingen in punt 2.4: gaat over peilingen onder de kinderen
van groep 5 t/m 8
Sommige zaken worden op KPOA niveau gecontroleerd.
Andere zaken liggen bij de intern vertrouwenspersoon.
Veiligheidscoördinator is een vrij nieuwe term.
Eline is preventiemedewerker, heeft/krijgt zij een opleiding
hiervoor?

Fijn dat de pilot sociaal emotioneel loopt! In het komende
Joris’ nieuws staat hier ook iets over.

Ontruimingsplan

Cecile

Begroting

Cecile

Formatie

Cecile

X

B

I

Vervolg op de vorige keer

Update

Er staat bij 1.12 dat een wens is om een leerlingenraad in te
voeren. Staat die in het jaarplan?
- Nee, is wel een wens, maar niet dit jaar.
Staat op de planning voor teamvergadering januari, dan is de
rolverdeling duidelijk.
Oefeningen zijn ngo niet gepland, komt dus na die
teamvergadering. Er komt een aangekondigde oefening waar
iedereen van op de hoogte is, een waar alleen de leraren van
op de hoogte zijn en een die voor iedereen onverwacht is.

Er stond een flink tekort op de begroting. Daarom is Truus
niet uitgebreid.
Begroting is nu nagenoeg op 0 uitgekomen. Er is vanwege de
CAo afspraken nog wat veranderd, het is even wachten op de
definitieve berekenning.
Verbouwing (m.b.t. kleuterbouw, doorstroom naar groep 3
e.v. en groepen goed vol krijgen): Er is in februari weer een
gesprek over huisvesting. Vraag is op welke plek wij staan in
de wachtrij. Er is gekeken naar leerlingenaantal.
Verwachtingen zijn dat de kleutergroepen niet vol zitten
volgend jaar. Zou eigenlijk wel moeten om hard te kunnen
maken dat er een verbouwing moet komen om ruimte te
maken voor meer kleuters en daardoor betere doorstroom
naar groep 3 en verder.
De onderwijsassistent mist in het rijtje.
- Is waarschijnlijk net op de volgende pagina gevallen.
Staat er wel bij, maar niet in ons rijtje.
Blijft Etta schoolopleider? Heeft de KPOA ideeën over het

invullen van de schoolopleiderstaken binnen de stichting?
- Schoolopleider staat voor 0,1 in de formatie. Er gaat
misschien op KPOA niveau gekeken worden of er
mensen aangenomen worden bovenschools om dit in
te vullen. Misschien komt het dan niet op de
formatie.
De dag teamleider die niet ingevuld is in de formatie, hoe zit
het met de financiën? Is dit geld elders ingezet?
- er is 0,1 schoolopleider voor ingezet.
Gesproken over de verdeling IB en administratie. Voors en
tegens.
Gesprek over de formatie wordt deze week met Cecile en de
PMR vervolgd.
Informatiebrief staking is vandaag eruit gegaan.

Sluiting

Datum

Actiepunt

z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

huishoudelijk reglement MR aanpassen
Bezoek vakbondsman organiseren (tijd/datum)
Penningmeester OR reactie mailen op financieel verslag

Gepke
Gepke
Gepke

einde schooljaar

Ouders informeren over schooltijden/studiedagen/vakanties

Cecile

Status:

Instemming/Advies Wie

B= Onderwerp ligt voor bespreking bij MR

I= Onderwerp ligt ter instemming bij MR

A= Onderwerp ligt voor advies bij MR

