Notulen MR-vergadering

28 november 2019

Opening
Aanwezig:
Andre van Veen, Doreen Orsel, Gaby Alberts, Annemieke Dragt,
Suzanne Solognier, Natalie Huijsman, Liesbeth Vooijs, Karin Jonker
Met afbericht: Lonneke Tol, Kristel Tol.
Notulen 24-09-2019
Notulen hierbij vastgesteld.
Mededelingen
● Sara Boekhout is zwanger, vervanging is in principe geregeld.
● Drie groepen in KB. Groep Jessie (3/4/5) groepen 3 gaan ma, di,
do en vr hele ochtend naar Herma en Fleur in een ander lokaal.
Groep 6.7.8 dubbele bezetting van Jan en Quirijn (vier dagen).
Ouders zijn tevreden over deze constructies.
● Aanmelding nieuwe kleuters. Er zijn regelmatig rondleidingen.
Ouders gaan vaak eerst op Mariaschool kijken. Als school mogen
we niet actief werven. Misschien naast peuters van SKH ook
peuters uitnodigen van bijvoorbeeld Smallsteps. Vanuit de
gemeente is er wel een voorlichtingsavond, daar gaat Joke wel
heen. Als ouders eenmaal binnen de school zijn, worden kinderen
veelal wel aangemeld.
● Natalie is vanaf nu lid van kernteam GMR.
Audit NMV.
We hebben een audit gehad van de NMV, In eerste instantie zou dat
een nulmeting worden. Men was zeer enthousiast over de zelfevaluatie
en in de groepen werden veel kernwaarden van Montessori teruggezien.
Nu hebben we voor twee jaar de erkenning gekregen. In deze tijd
kunnen we verder werken aan zaken als zelfstandigheid, eigen
werkkeuze, wellicht terug naar drie jaargroepen (hier wordt over
nagedacht voor het MKC). Over twee jaar volgt opnieuw audit, dan
kunnen we de erkenning weer voor vier jaar krijgen.

GMR
Natalie was alleen naar GMR. Karin was op het laatst verhinderd. Er
was iemand van VosABB aanwezig om mee te denken over hoe de
GMR daadkrachtiger in te zetten. De GMR is op dit moment een grote
groep. Van iedere school is er een ouder en personeelslid afgevaardigd.
Dit zou anders kunnen. Er hoeven niet persé van iedere school twee
afgevaardigden te zijn. Hier wordt verder over nagedacht.
De GMR vergadering van december is naar voren geschoven vanwege
het Bestuursformatieplan en de meerjarenbegroting. De GMR heeft
instemmingsrecht op het bestuursformatieplan. De MR-leden hebben
veel vragen over het Bestuursformatieplan. Karin en Natalie zullen de
vragen namens de MR stellen.
Een ander punt op de GMR is de samenwerking met SKH. De MR
vraagt zich af of de verdergaande samenwerking juridisch gezien wel
mag. Onderwijsgeld en kinderopvanggeld worden vermengd, hoe houdt
men zich hierop? Het schijnt dat het op landelijk niveau wordt uitgezocht.
Penta heeft zich eerder al teruggetrokken uit de samenwerking. Wellicht
Meerjarenbegroting is lastig te bekijken omdat er geen balans is. Hoe rijk
is de onderwijsinstelling. Hoe groot is de buffer?
Statuten en reglementen
● Vraag van Suzanne over mandaat MKC werkgroep per onderwerp.
Als het bijvoorbeeld over onderwijsvisie gaat dan moet het eerst
aan de MR voorgelegd worden. De MR moet betrokken worden in
het proces. MKC moet dan vanaf nu iedere keer geagendeerd
worden.
● Er mist nog een huishoudelijk reglement. André zoekt een
voorbeeld en stuurt dit door. Liesbeth en Karin passen dan
huishoudelijk reglement aan.
● Artikel 38 directeur van de school ipv Joke v E..
● Artikel 39: gelden MR staat in begroting en wat niet is ingezet gaat
terug naar de school.
● Talent in Stichting Talent veranderen.
Reglementen zijn bij deze goedgekeurd.
Douchen na de gym

In de kersenboogerd wordt na de gym al niet meer gedoucht. Er is niet
genoeg begeleiding tijdens het douchen. Het is voor kinderen onveilig.
Het toezicht houden tijdens het douchen is op dit moment lastig voor de
mannelijke collega’s. We moeten hen in bescherming nemen.
Bij deze wordt besloten om het douchen af te schaffen.
Begroting school
Veel ligt al vast. Scholingskosten liggen wat hoger door
montessoriopleidingen en KIVA opleiding.
Er zijn gelden over voor culturele activiteiten. Doreen heeft idee voor
kunst in de klas.
MR is bij deze geïnformeerd.
Schoolreisje begroting
Groepen 2/3 en 3/4 BS en 3/4/5 KB willen naar Oud Valkeveen. Dit valt
5 euro hoger uit, van 22 euro naar bijna 28 euro. Is het voor iedere
ouder betaalbaar? Voor nu wordt de begroting goedgekeurd.
Schoolreisje/kamp op de volgende agenda. Suzanne benoemt dat het
team kamp/schoolreis belangrijk vinden.
Rondvraag
Gaby: verkeerssituatie in de Gravenstraat. Zeker deze week met slecht
weer is het heel gevaarlijk voor de fietsers. Er zijn straten die op
momenten verboden in te rijden te zijn, het zou misschien ook wat voor
locatie Gravenstraat zijn. Joke gaat contact opnemen met de wijkagent.
Gaby gaat informeren over verbod inrijden.
Joke: Staking 30 en 31 januari staat er aan te komen. Joke vraagt zich
af of er ook niet ouders te mobiliseren om een statement te maken.
Gaby vindt het jammer dat de nadruk erg op salarisverhoging ligt. Joke
wil over inzet ouders brainstormen. Dit punt komt op de volgende
agenda.
Joke: er is veel onrust geweest in de ouderraad. Er is een nieuwe
penningmeester en een nieuwe voorzitter. Er is daardoor rust ontstaan.
Sluiting.

