Notulen MR bijeenkomst Basisschool Schinveld
Locatie: Onderbouw, Voorste Bosweg 4
Datum en tijd: Dinsdag 11-06-2014 om 19.00 uur
Aanwezig: Melanie, Carolien, Monique, Jacqueline, Anja, Marion, Wiel
1. Opening
Voorzitter Wiel

2.

Vaststellen van de agenda:

Toegevoegde punten:
- Inspectiebezoek en ouderenquête.
- Vaststellen MR-notulen van 26-03-2014

3.

Mededelingen en correspondentie MR:

Anja geeft GMR 24 juni op. Mr info boekje gekomen. Hiervan is een op de onderbouw achtergelaten.
4.

GMR (ingekomen stukken en mededelingen):
-

-

-

5.

Er was een project om te kijken naar het vitaliteitsbeleid onder pilot scholen bij leerkrachten
binnen Movare. Bij de evaluatie van het project bleek dat er niet uitgehaald is wat ze hadden
verwacht. Nu is besloten dat de school de eigenaar is van de problematiek. Iedere pilotschool heeft
handgrepen gekregen. De meningen en resultaten waren divers.
Er is een presentatie passend onderwijs over toekennen van gelden van de regering geweest.
Hieruit blijkt dat toekenning gelden pas gebeurt als scholen zich hiervoor aanmelden. Hoe het er uit
gaat zien is nog de vraag. Het geld moet bij SWV verdeeld/aangevraagd worden waaronder
meerdere besturen vallen. De begroting betreft een schooljaar.
Movare gaat een nieuwe structuur in de organisatie bewerkstelligen hiervoor is een
onderzoeksbureau aangesteld die in alle lagen van de stichting gesprekken heeft gevoerd.
BMV:

Volgens de architect van de nieuwe BMV hoort bij een bepaalde visie ook heel ander meubilair. De
tekening is nu bijna definitief. Wettelijke eisen en verschillende partners met eigen meningen en de
verkiezingen hebben gezorgd voor enige vertraging. Een aantal punten die horen bij de nieuwbouw zijn:
kiss en ride komen er 2 (Bernardstraat en Kloosterlaan, door herinrichting) van, Bernardstraat wordt
doorbroken zodat pleintje ontstaat. Er is een groep bezig met de verkeerssituatie waarbij ook bewoners
betrokken zijn. Er zijn weinig correcties voor school toegepast. De ruimtes van directeuren en bibliotheek
zijn geruild, zodat de directie meer contact houdt met het schoolgebeuren. In de klassen worden vaste
kasten gemaakt en hierbij wordt rekening met opbergruimte voor materialen van speelplezier. In het
gebouw komt een kelder die ook geschikt is voor onder andere verenigingen. Er worden veranderingen
aangebracht in de doorgangen, waardoor er een klein stukje speelterrein komt wat afgesloten is met het
oog op samenwerking school en peuterspeelzaal/ bso. Het opleveren van het gebouw in augustus 2015
wordt niet gehaald, waarschijnlijk wordt dit oktober 2015.

6.

Schoolgids 2014-2015:

De schoolgids zal rond 3 juli worden afgerond en doorgemaild naar de MR. De leden kunnen dan tot een
bepaalde datum reageren en dit zal in de mail naar de directie worden vermeld, zodat er instemming kan
worden verleend en één lid moet ondertekenen.
7.

Presentatie Jaarplan BS Schinveld 2014-2015:

Het jaarplan wordt geschreven aan de hand van ouderenquête, het bezoek van de inspecteur en wettelijke
verplichtingen. Deze wordt gemaild net als schoolplan en komt te staan in de dropbox. Hierbij kun je ook
reacties zetten. Let op! Verwijder niets van het document, anders kan niemand meer iets toevoegen!
8.

Groepsindeling/ Formatieplan 2014-2015:

Voorstel voor schooljaar 2014-2015 formatie zou zelfde blijven als huidig schooljaar. Bij het overzicht van
het bestuur met betrekking tot de formatie zouden we 5 fte's moeten inleveren. Dit heeft te maken met :
het beter inschalen van het leerlingenaantal, het leerlingaantal loopt terug, leerkrachten die nu in de
vervangerspoule stonden staan terug op formatie en het bestuur gaat niet langer uit van fte berekening
maar berekent formatie naar gelden.
De brief wordt nu gebruikt om te zorgen dat we niet alle fte’s hoeven in te leveren. Dit jaar zullen we een
aantal fte’s al inleveren met boventallige collega’s, vervangers en pensioen gaande collega's. 2,3 fte in
schooljaar 2014-2015 en voor het schooljaar 2015-2016 2,6 fte inleveren. In de praktijk betekent dit dat
Roy, Helene, Vivian P. en Cor weg gaan.
Volgend schooljaar komen er 3 groepen kleuters: 2 groepen 1/2 met 26 kinderen en groep 1 instromers
start met 17 leerlingen en dan in januari 32 leerlingen. Vanaf februari komt er een lio stagiaire en dan
zullen er weer 4 kleuterklassen zijn. De instroomklas start met 9 kinderen en dan komen er weer meer
instromers bij tot einde school naar 31 leerlingen. Er zullen 34 groep 2 leerlingen zijn.
groep 1 jongste kleuters en instromers
juf Lily
groep 1/2
juf Lia - juf Sonja
groep 1/2
juf Carolien - juf Sonja
groep 2
groep 3A
groep 3B
groep 4
groep 5A
groep 5B
groep 6A
groep 6B
groep 7A
Groep 7B

groep 3
groep 4A
groep 4B
groep 5
groep 6A
groep 6B
groep 7A
groep 7B
groep 8A
groep 8B

juf Vivian
juf Martine - juf Marie-José
juf Truus - juf Marie-José
juf Helga - juf Lies
juf Olga - juf Ingrid
meester Henk - meester Ron
meester Richard - juf Marlies
juf Wendy
juf Monique - meester Ron
juf Jacqueline - juf Anja

De twee groepen 4 maken samen een lesrooster zodat er de mogelijkheid is om te werken op eigen
instructieniveau. Ze hebben de basisgroep 4a en 4b. Lies wordt vervangen omdat ze nog niet beter is maar
ze gaat wel re-integreren waardoor je extra handen in de klas hebt. Jolanda gaat op maandag en vrijdag
ondersteuning bieden.
9.
Geen

Algemene zaken in en rond school:

10.

Vergaderdata MR 2014-2015:

10 september 2014
11.

Afsluiting van het schooljaar:

Begin volgend schooljaar hebben we een etentje om afscheid te nemen van de oude MR-leden en dit is
tevens ter afsluiting van het schooljaar 2013-2014. Deze zal zijn op 9 september 2014. Anja zal de oudleden uitnodigen via de mail.
12.

Jaarverslag MR 2013:

Dit is akkoord. John heeft een duidelijk verslag gemaakt. Het goedgekeurde verslag net als de notulen van
de vergaderingen zullen worden doorgestuurd naar John door Anja zodat het op de schoolwebsite kan
worden gezet.
13. Inspectiebezoek:
De inspecteur gaf aan dat hij het gevoel had dat het één school was. Hij heeft niets gemerkt van oude
culturen. Leerkrachten en leerlingen onderling gingen goed met elkaar om. Als hij had niet geweten had,
had hij niet kunnen merken dat het een fusieschool was. In de praktijk komt het niet vaak voor dat een fusie
zo goed verloopt dat je in het eerste jaar zo'n positieve situatie ziet.
Een compliment waard, volgens de inspecteur.
Het eindoordeel is: basisarrangement.
Dit betekent dat hij over 4 jaar weer onze school zal bezoeken, mits er geen schokkende zaken tussentijds
gesignaleerd worden, met name wat de opbrengsten betreft.
Er zijn nieuwe ontwikkelingen wat betreft de inspectiebezoeken. We moeten afwachten wat dit voor ons als
school betekent.
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten aangegeven. Deze zijn terug te lezen in de rapportage van de
inspectie.

13.

Ouderenquête:

We scoren in de ouderenquête gemiddeld een 7 . Verbeterpunten hebben voornamelijk te maken met
zaken in en rond het gebouw en alles wat te maken heeft met sociaal emotionele ontwikkeling. Ouders
waren heel tevreden over leerkrachten en kennisontwikkeling.
`14. Rondvraag/ Sluiting:
Geen verdere vragen.

