Notulen MR bijeenkomst Basisschool Schinveld
Locatie:
Datum en tijd:
Aanwezig:
Afwezig:

Onderbouw, Voorste Bosweg 4
Dinsdag 12-11-2014 om 19.00 uur
M. v. Cleef, M. Jorritsma, J. Ederer,
M. Kleinen, W. Goertzen
C. Postuma, A. Koster

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen van de agenda
Naast de vaststaande agendapunten is er een aanvullende punt, namelijk het cursusaanbod van de
GMR met als thema nieuwe CAO en MR voor gevorderden.

3. Vaststellen van de MR-notulen van 10-09-2014
Er wordt gevraagd een aantal wijzigingen toe te passen.
In de volgende vergadering worden de gewijzigde notulen ter goedkeuring voorgelegd.

4. Mededelingen en correspondentie MR
De leden C.P. en J.E. zijn naar de basiscursus MR geweest en hebben dit als een waardevolle
cursus ervaren.
De MR is uitgenodigd voor de Nieuwjaars borrel op maandag 5 januari 2015, van 16.00 uur tot 18.00
uur.

5. Mededelingen en correspondentie GMR
Op 20 januari 2015 is er in Auberge de Rousch een bijeenkomst, voor leden van de GMR, MR,
directeuren en intern begeleiders, over Passend Onderwijs.
Movare 2.0 gaat zorgen voor een betere financiële situatie en een andere cultuur. De formatie wordt
berekend aan de hand van het Euro model. Van geld wordt er omgerekend naar FTE’s. Hierbij zijn
enkele zaken nog niet duidelijk en de GMR wacht daarom nog op opheldering.
Volgend schooljaar zal er bezuinigd worden binnen het bestuur, dit zal in alle lagen van de
organisatie gebeuren.
Tijdens de vergadering kwam de voor- en buitenschoolse opvang ter sprake met het oog op het
nieuwe schoolgebouw. Hierbij is het belangrijk om te weten dat onderwijsstichting Movare een
convenant heeft afgesloten met Humanitas.
Passend Onderwijs. In de aangeleverde stukken van de GMR werd gesproken over ‘clustering van
scholen’. Hiermee wordt bedoeld dat scholen op het gebied van passend onderwijs hun expertise

kunnen delen. Daarbij is belangrijk om te weten dat dit nog steeds in ontwikkeling is en er is dus nog
geen precieze vormgeving bekend is.
Het vakantierooster voor volgend schooljaar is bekend.

6. BMV
Op 29-11-2014 heeft er een raadsvergadering is er tijdens een raadsvergadering uitleg gegeven over
het nieuwe ontwerp van de BMV en het effect voor de buurtbewoners van dit nieuwe ontwerp.
Hierbij waren de directeur en MR lid W.G. aanwezig.
Het ontwerp is definitief aangenomen en de bouwvergunning wordt nu aangevraagd. Hierbij moeten
bepaalde procedures gevolgd worden, die hopelijk rond de kerst zijn afgerond. Na de kerst wordt
verwacht dat de eerste spade de grond in gaat.

7. Activiteitenplan MR 2014 - 2015
In het activiteitenplan worden enkele wijzigingen aangebracht.
 De agenda en de notulen komen wel op de website van de school te staan, maar zullen niet
in de gang worden opgehangen. Dit laatste deel zal daarom verwijderd worden.
 Twee weken voordat er een vergadering van de MR zal plaatsvinden zal deze in de
nieuwsbrief worden aangekondigd met een verwijzing naar de agenda die op de website te
vinden is.
 In het activiteitenplan zal het hoofdstuk financiële zaken basisschool Schinveld worden
aangepast -Daarnaast wordt in het activiteitenplan geschreven dat het dit jaar gaat om een
interim MR, dit zal veranderd worden in MR.
 Als alle aanpassingen zijn verwerkt wordt de aangepaste versie naar de voorzitter gestuurd
die het nieuwe activiteitenplan in de dropbox van de MR zal plaatsen.

8. Presentatie Jaarplan BS Schinveld 2014-2015 en nascholingsplan 2014 – 2015 en 2015-2016
De directeur ligt het jaarplan toe.
Naar aanleiding van het kopje ‘nieuw gebouw en BMV’ is de afspraak gemaakt dat de verslagen van
de vergaderingen naar de voorzitter van de MR worden gestuurd. De voorzitter zal er dan voor
zorgen dat deze verslagen in de dropbox van de MR worden geplaatst.
Het nascholingsplan is ter inzage aangeboden.

9. Algemene zaken in en rond school
Op de locatie bovenbouw komen af en toe klachten over pestgedrag van kinderen naar voren. De
vraag vanuit de MR is of de school hier genoeg aandacht aan besteed. De directeur vertelt dat alle
leerkrachten zich hier verantwoordelijk voor voelen en hier ten allen tijde ook naar zullen handelen.

10. Ouderbijdrage 2014 - 2015
De ouderbijdrage is vastgesteld en zal vrijwillig zijn.

11. Meerjarenbegroting basisschool Schinveld
De meerjarenbegroting is ter inzage aangeboden.

12. Begroting basisschool Schinveld 2015
De school werkt op dit moment niet vanuit een door de school opgestelde begroting, maar vanuit de
door het bestuur aangeleverde exploitatie. Mogelijk dat hierin een wijziging gaat plaatsvinden in
Movare 2.0.Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.

13. Begroting MR gelden 2015
In het hoofdstuk Financiën beschrijft de voorzitter hoeveel geld er jaarlijks ter beschikking is voor de
MR en de uitgaven declareren de MR leden via kostenplaats MR op de exploitatie van de school.
14. Cursusaanbod GMR
Van het cursusaanbod van de GMR zal verder geen gebruik worden gemaakt.

15. Rondvraag
De school is continue in beweging. De vraag van W.G. is of dit voor de nieuwe ontwikkelingen voor
de ouders ook duidelijk gemaakt kan worden. Hij weet niet precies in welke vorm dit zal moeten,
maar zijn vraag is of de school wil nadenken hoe ze zich beter kan profileren over de ontwikkelingen
binnen school.

16. Sluiting
De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op 11 februari 2015 om 19.00 uur. Hiervoor zal de
agenda aangeleverd worden op 2 februari 2015 aan de maker van de nieuwsbrief, zodat de maker
een verwijzing naar de website kan toevoegen en aan de beheerder van de website om de agenda
ook de website te plaatsen.

Met vriendelijke groet,
Anja Koster
Secretaris
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