Verslag van de vergadering van de
MR
Op 23 mei heeft 2016 de Medezeggenschapsraad
Aanwezig waren:
 Henny Corten (voorzitter, ouder)

 Marleen Journée-Gilissen (secretaris,

ouder)

 Linda van der Weg (ouder)
 Annemieke Ludemann (leerkracht)


(MR) vergaderd van 18.30 tot 20.00.
Jacquelien van der Hooft (leerkracht)
Klaas Laan (leerkracht)
Bart Wolles (vertegenwoordiger van
ouders van balletkinderen)
Marjan de Smit (directeur) laatste
half uur

Er is gesproken over onderstaande onderwerpen.

Planning en jaarkalender 2016-2017
De planning en de jaarkalender voor het schooljaar 2016-2017 zijn besproken.
Annemieke, Jaquelien en Klaas gaan apart nog met Marjan overleggen over de planning
van de studie- en lesvrije dagen. Het doel is de studie- en lesvrijedagen zo optimaal
mogelijk aan te laten sluiten op drukke periodes en activiteiten.
Onder de ouders van de balletkinderen leeft de vraag of er genoeg schooluren gemaakt
worden. Marjan en Klaas geven aan dat dit het geval is. Dit onderwerp is een aantal
jaren terug goed besproken met de inspecteur. Mogelijk zal het ook tijdens komend
bezoek van de inspecteur besproken worden.

Schoolformatieplan
Het nieuwe schooljaar zal er een combinatiegroep 4-5 komen. Dit omdat er te weinig
kinderen zijn voor 2 groepen 4 en 5, maar te veel voor 1 groep van elk. Gesproken
wordt over de criteria voor de plaatsing van kinderen in de combinatiegroep.
De inzet van onderwijsassistentie zal met het team besproken worden.
De personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht en stemt in met het
schoolformatieplan.

Huishoudelijk Reglement
Het reglement moet geactualiseerd worden. Klaas en Marleen pakken dit op en komen
de volgende vergadering met een eerste opzet.

Jaarplan MR
De MR is bezig met een jaarplan voor het volgende schooljaar. Met Marjan wordt
afgesproken welke onderwerpen wanneer op de agenda komen.

CAO
Er is een enquête over de nieuwe cao geweest vanuit het bestuur en vanuit de
personeelgeleding van de MR. Over het algemeen wordt geen vermindering van de
werkdruk ervaren door de nieuwe CAO. Dit komt waarschijnlijk ook door het huidige
arrangement van de inspectie en daardoor het volle programma tijdens lesvrije dagen.
Verwacht wordt dat dit volgend jaar beter wordt.

Samenwerking oudervereniging
Dit jaar is na afloop van elke MR-vergadering een overleg geweest met de
oudervereniging. Dit werd geëvalueerd. De conclusie was dat elke keer een gezamenlijk
overleg te veel is. Afgesproken wordt 1-2 keer per jaar gezamenlijk te overleggen.
Gezamenlijk kunnen bepaalde thema’s worden opgepakt.
Regelmatig overleg tussen de voorzitters van de oudervereniging en de MR wordt als
nuttig ervaren.

