Medezeggenschapsraad BS Schinveld

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

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 GMR 2.0.
3. Vaststellen van de MR-notulen van 10-09-2014 en 12-11-2014
Naar aanleiding van de notulen d.d. 12-11-2014: PR.
De nieuwsbrief geeft concrete activiteiten binnen school aan, maar wat er verder allemaal gebeurt
bijv. informatie over het proces van de BMV is minder bekend bij de ouders. Een voorstel van W.G. is
het organiseren van bijvoorbeeld een thema- avond. Gesproken wordt over een mogelijke invulling
met diverse workshops zoals BMV, pesten, chatten, gezond gedrag etc.
J.E. geeft aan dat ze bij PR meer denkt aan een vorm om alle ontwikkelingen binnen het onderwijs
zichtbaar maken aan ouders.
M.K. zal hierover van gedachten wisselen met het team.
De notulen van 10-9-2014 en de notulen van 12-11-2014 zijn goedgekeurd en zullen op de website
van school worden geplaatst. Ook zullen ze gemaild worden naar de GMR.
Er zal er een verwijzing in de nieuwsbrief worden gezet als de nieuwe agenda van de MR op de
website van school geplaatst wordt.
4. Mededelingen en correspondentie MR
Er zijn geen mededelingen vanuit de MR.
5. Mededelingen en correspondentie GMR
Op 10 maart is er een regiobijeenkomst van de GMR en hier zal W.G. aan deelnemen. De opgave zal
verricht worden door M.v.C.
Op donderdag 5 maart zal er op het bestuursbureau een cursus plaatsvinden over de nieuwe cao.
J.E. zal hieraan deelnemen, als zij verhinderd zal zijn wordt haar plaats ingenomen door C.P.

6. BMV
Er heeft lange tijd geen gebruikersoverleg plaatsgevonden in afwachting van de bouwvergunning.
De bibliotheek zal tijdelijk dicht gaan doordat er een deel gesloopt gaat worden.
Op 25 februari gaat de directie zich oriënteren op de inrichting van de nieuwe school.
Daarnaast vinden er momenteel overleggen plaats tussen peuterspeelzaal, BSO en de bibliotheek om
te komen tot een gezamenlijke visie. M3V heeft een offerte uitgebracht voor de begeleiding hiervan.
Indien de gemeente akkoord is wordt de begeleiding betaald door de gemeente en Movare.
7. Jaarverslag MR 2014
Het jaarverslag is goedgekeurd en zal op de website van school worden geplaatst.
8. Algemene zaken in en rond school
Dit schooljaar moeten de leerkrachten van groep 8 gebruik maken van LDOS voor het aanmelden van
de leerlingen op een school voor voortgezet onderwijs. De ouders moeten toestemming geven om
de gegevens van hun zoon/dochter te gebruiken voor de aanmelding op een voortgezet onderwijs
school. Voorheen moesten ouders een deel van de aanmelding zelf invullen, maar vanaf dit jaar
wordt dit allemaal aangeleverd door het basisonderwijs.
9. Movare 2.0
Een aantal functies uit het functiehuis ( o.a. de functie van Regiodirecteur) verdwijnt en het
bestuursbureau moet inkrimpen (o.a. het domein onderwijs). Dat functies komen te vervallen
betekent echter niet dat de betreffende medewerkers geen baan meer hebben. Er zullen, op kort
termijn, toekomstgerichte gesprekken gepland worden met alle medewerkers van het
bestuursbureau. Na afloop zal de positie van eenieder binnen het bestuursbureau helder worden
gecommuniceerd.
De functie van Regiodirecteuren vervalt per 1 augustus 2015. Er komt nu een directe lijn van het
College van Bestuur (CvB) naar de schooldirecties. Momenteel worden er toekomstgerichte
gesprekken gevoerd met de regiodirecteuren om te onderzoeken hoe zij in de nieuwe structuur
kunnen worden ingepast.
De schooldirecties zijn positief over de toekomst van Movare 2.0 “Schooldirecties in the lead”.
Schooldirecties ambiëren meer verantwoordelijkheid en die krijgen ze nu ook. Scholen krijgen hun
eigen begroting en de daarbij behorende middelen.
Voorheen was Movare een sterk gecentraliseerde organisatie, bestaande uit bijna 60 scholen,
voortgekomen uit diverse fusies. De rol van de RvT hierbij was “het toezicht houden op afstand”.
De RvT heeft nu gekozen voor een ander sturingsmodel, passend bij de toekomst van Movare 2.0. De
RvT zal nu meer opschuiven in de richting van het CvB. Echter, de RvT gaat niet op de stoel van het
CvB zitten.
Omdat de financiële informatie voor GMR en directeuren eerder beschikbaar moet zijn, komt er een
onafhankelijke Concern Controller. Deze controller zal de RvT rechtstreeks voorzien van informatie.
Ook zal de RvT vaker met de tweede managementlaag (schooldirecties) in gesprek gaan om onder
andere de transparantie te garanderen. In algemene zin zullen er in de nieuwe structuur meer
periodieke gesprekken met CvB, schooldirecties en concern controller plaatsvinden.

Daar het nieuwe CvB de schooldirecties rechtstreeks gaat aansturen, zullen er ook andere
competenties van het nieuwe CvB worden verwacht. (meewerkend voorman/-vrouw). Bij voorkeur
zal één van het tweeledige College van Bestuur een vrouw zijn.
10. Nieuwe cao
Er wordt in de nieuwe cao uitgegaan van een veertigurige werkweek. Dat betekent een breuk met
het huidige systeem dat gebaseerd is op de zogeheten normjaartaak. In dat systeem wordt de
maximale werktijd per jaar vastgesteld op 1659 uur.
Kinderen hebben 12 weken vakantie en de leerkrachten krijgen nu 10,7 weken vakantie. Hoe dit
verder gaat worden ingevuld wordt nog besproken met het team.
De nieuwe cao is één jaar geldig en is op 1 augustus 2014 ingegaan.
In april krijgen de leerkrachten een voorlichting over de veranderingen voor het nieuwe schooljaar.
Daarbij is het belangrijkst om te kijken naar 2 verschillende modellen: het basismodel en het
overlegmodel. Movare wil het liefst naar het overlegmodel toe. Met dit overlegmodel moet de
personeelsgeleding van de MR schriftelijk instemmen. De officiële brief is er nog niet, maar die zal
binnenkort verschijnen.
11. GMR 2.0
Momenteel wordt er ook gekeken naar een eventueel andere structuur van de GMR. Hierbij moet
gedacht worden aan de opbouw van de GMR, efficiëntie van regio-overleggen, overleggen CvB etc.
12. Rondvraag
Er waren geen vragen.
13. Sluiting
De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op 15 april 2015 om 19.00 uur. Hiervoor zal de
agenda aangeleverd worden op 6 april 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

