Notulen MR-vergadering 27 mei 2014
Aanwezigen: Marieke (voorzitter), Robert, Rachel, René, Jeroen, Sasan, Saskia en Nilgün
Afwezig: Bouchra
Notulist: Nilgün
1.Opening
2. Verslag vorige vergadering:
Geen opmerkingen
3. Ingekomen post:
- MR-magazine ligt in het postvak
- Mail van Robert inzake de wijzigingen in de CAO en de gevolgen hiervan voor het MR. Deze
wijzigingen zijn meer van belang voor het GMR en PMR. Tevens zullen de andere wijzigingen worden
besproken onder agendapunt 8.
4. Mededelingen
- Bouchra heeft aangegeven te willen stappen uit het MR. Het past niet meer in haar drukke schema.
We zullen de eerste vergadering na de zomervakantie afscheid nemen van haar.
- Het team heeft het Internationaal Kinderfeest en het Koningsspelen geëvalueerd en zijn tot de
conclusie gekomen dat twee feesten te veel is. Niet alleen voor de leerkrachten maar ook voor de
ouders. Daarom is besloten om alsnog het oorspronkelijke plan door te zetten en het ene jaar Int.
Kinderfeest en het ander jaar het Koningsspelen te houden op de vrijdag vóór de meivakantie.
- Het jaarlijkse projectweek zal vanaf komend schooljaar in een ander jasje worden gestoken. Het
plan is om 5 middagen te organiseren waarbij kinderen kunnen kiezen uit diverse bezigheden zoals
knutselen, schaken, sporten etc. De bedoeling hiervan is om kinderen kennis te laten maken met een
ander soort tijdbesteding.
5. Formatie schooljaar 2015-2016
Zie bijlage.
Wegens financiële redenen zullen er komend schooljaar 10 groepen zijn i.p.v. 11. Hierdoor heeft met
name groep 6 extra ondersteuning nodig omdat deze bestaat uit 2 groepen 5.
Jeroen geeft aan ook het aannamebeleid te willen herzien zodat we in de toekomst meer grip hebben
op de groepsgrootte.
6. Resultaat tevredenheidsonderzoek leerkrachten, leerlingen en ouders
Zie bijlage.
De resultaten zijn over het algemeen positief. Door middel van de STAR methode, meer
communicatie met de ouders en samenwerking met de partners zullen ook de verbeterpunten
aangepakt
worden.
7. Terugkoppeling Spilstudiedag
Het doel hiervan was kennismaking met Korein en werken aan een intensievere samenwerking en
teambuilding.
8. CAO toelichting
Het doel van de gewijzigde CAO is het terugdringen van het ziekteverzuim en lastenverlichting.
Enkele aandachtspunten uit de CAO:
- de leerkrachten dienen binnen de vastgestelde werktijden hun taken af te krijgen en mogen geen
werk mee naar huis nemen.
- meer toezicht op urenverantwoording
- verplicht studieweek in juni waarbij de leerlingen vrij zijn en de leerkrachten op school dienen te zijn.
9. Samenstelling MR
Komend jaar zullen René, Saskia, Marieke, Robert en Nilgun zeker zitting nemen in de MR. Sasan
enRachel denken er nog even over na. De vergaderdag blijft op de woensdag en Marieke zal er weer
een aantal inplannen voor komend schooljaar.

10: rondvraag
De vergadering wordt om 21.40 gesloten

