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

Onderbouw, Voorste Bosweg 4
Woensdag 15-4-2015 om 19.00 uur
M. v. Cleef, C. Postuma, , J. Ederer, A. Koster,
M. Kleinen
W. Goertzen (ziek) en M. Jorritsma

1. Opening
De vicevoorzitter opent de vergadering.
2. Vaststellen van de agenda
Naast de vastgestelde agendapunten zijn er geen aanvullende punten.

3. Vaststellen van de MR-notulen van 11-02-2015
De notulen van 11-02-2015 zijn goedgekeurd en zullen op de website van school worden geplaatst.
Ook zullen ze gemaild worden naar de GMR.

4. Mededelingen en correspondentie MR
Het info MR tijdschrift is gekomen, deze is aan J.E. gegeven. Zij zal na het lezen haar
handtekening er op zetten en deze inleveren bij A.K.
5. GMR ingekomen stukken
Naar aanleiding van eerder ingekomen mail van de GMR over het cursusaanbod met betrekking tot
de schoolbegroting hebben de leden J.E., W.G. M.v.C. en A.K zich opgegeven.

6. BMV
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van de school. De fundering is gelegd. Er vindt één
keer per week een bouwvergadering plaats en hierbij sluit ook een medewerker van Movare aan.
Voor de inrichting van de lokalen zal gebruik gemaakt worden van het huidige meubilair. Daarnaast
komen er geen losse kasten in de klas omdat er een grote kast is ingebouwd. Voor de leerpleinen en
de andere ruimtes die we in de huidige scholen niet hebben, is er een budget van 30.000 euro voor
de inrichting. Deze inrichting zal in overleg met de architect moeten worden gedaan, omdat de
inrichting moet passen in het gebouw.

7. Algemene zaken in en rond de school
Vorige vergadering is afgesproken dat de agenda van de MR in de nieuwsbrief zou komen staan. De
vraag is of dit ook zo geweest is, want geen van de MR leden kan zich dit herinneren.
Ook is de vorige vergadering gekeken of ouders op een andere manier konden worden geïnformeerd
over de activiteiten die plaatsvinden in de verschillende klassen. Een optie hiervoor is ISY, maar dit
moet nog in teamverband worden besproken. Daarbij zal er nog steeds informatie over alle klassen
moeten worden verspreid, vindt de oudergeleding van de MR. Daarnaast is er gesproken over
workshops in thema’s waarin ouders kunnen worden geïnformeerd, maar dit is pas mogelijk als we in
het nieuwe gebouw zitten.
Op de website van de school staan de oudste notulen van de MR vergaderingen bovenaan de lijst en
de nieuwste onderaan. Voor het gemak van een lezer zou het makkelijker zijn om de nieuwste
notulen bovenaan de pagina te zetten en de oudste onderaan, hierover zal J.M. geïnformeerd
worden door A.K.
De komende twee weken is de intern begeleider van de bovenbouw afwezig in verband met een
operatie.
John Theunissen is ziek en komt voorlopig niet terug.

8. Activiteitenplan 2015 – 2016
Bij de inhoudsopgave moeten een aantal data veranderd worden en bij de planning van het
activiteitenplan MR 2016 – 2017 staat een typefout. De rest van het activiteitenplan is goedgekeurd.

9. Vergaderdata MR 2015 - 2016
Tot aan de zomervakantie moeten nog verschillende taken worden uitgevoerd. Als eerste moet de
MR het school ondersteuningsprofiel voor 25 mei gelezen hebben en hierover advies geven. Dit zal
via de mail plaats vinden. M.v.C. zal aan de GMR een toestemmingsbrief vragen.
Tijdens de vergadering werd de vraag gesteld hoe de personeelsgeleding van de MR nog
toestemming kan geven over de formatie, omdat er geen formatieplan meer is.
Op 26 mei vind er een plenair overleg voor het personeel plaats over de invulling van de veertig uur
werkweek (verlof, taakbeleid, duurzame inzetbaarheid, nascholing/professionalisering).
Over deze invulling van de veertig uur werkweek moet de personeelsgeleding van de MR instemming
geven en dit zal voor 2 juni gebeuren.

10. Movare 2.0
Per 1 augustus 2015 zal er een nieuw CvB starten. Op dit moment lopen de sollicitaties. Volgens het
huidige CvB liggen ze op schema, maar GMR heeft haar twijfels.

11. GMR 2.0
Doordat de GMR 2.0 afhankelijk is van Movare 2.0 is dit nog in ontwikkeling.

12. Nieuwe cao regiobijeenkomst 10 maart 2015
Naar de informatiebijeenkomst over de nieuwe cao is J.E. gegaan. Zij vond dat deze informatieavond
een gekleurd beeld op basismodel gaf. De CNV hoort een objectief beeld te schetsen van de
verschillende mogelijkheden voor het basismodel of het overlegmodel. Naar J.E. haar mening liet de
vertegenwoordiger van de CNV duidelijk merken dat zij een voorkeur voor het basismodel had. Door
deze presentatie konden de deelnemers zelf geen goed beeld vormen over de verschillende
modellen.

13. Evaluatie MR afgelopen kalenderjaar
Dit punt is verschoven naar de volgende vergadering.
14. Nieuwe vergaderdatum
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 24 juni 19.00 uur, locatie
onderbouw.
15. Rondvraag
Er waren geen vragen.

13. Sluiting
De vicevoorzitter sluit de vergadering.

Met vriendelijke groet,
Anja Koster
Secretaris

