Notulen MR vergadering
Locatie: Kloosterlaan 7E, Schinveld
Datum en tijd: woensdag 02.03.2016
Aanwezig: WG, MK, MvC, JE, CP, TB, GM, RK

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
JE extra punt – zie punt 12 Cursus Begroting en Financiën
3. Vaststellen van de MR-notulen van 11-11-2015 (Bijlage 03-03)
Goedgekeurd en vastgesteld.
4. Mededelingen en correspondentie MR
Verkiezingen GMR, niemand heeft interesse in deelname
(Bram Schloesser zal nog gevraagd worden)
5. GMR (ingekomen stukken en mededelingen)
 Het Basisarrangement betekend dat je voldoet aan de basiseisen en dan hoeft er geen nieuw
extra bezoek van de onderwijs inspectie te komen. Het basisonderwijs heeft ook excellente
scholen. Met dus ook andere eisen. Je kunt als excellente school onder de norm scoren.
 Verzuim statistiek. BS Schinveld scoort zeer goed. Percentage is afhankelijk van grootte
school, afhankelijk van medisch ziek of werkgerelateerd ziekteverzuim (korte dagjes en
langdurig ziek).
 proces min-max. Dit loopt nog steeds niet goed. Er is veel discussie en onrust onder de
vervangers. Via de Kijkwijzer worden de vervangers beoordeeld door de directeur. De eerste
beoordeling doet M.K. zelf en niet via Kijkwijzer. Het soort begeleiding dat nodig is wordt
bekeken in het werkproces. Chiel van Chaam stuurt dit aan vanuit Movare.
6. BMV (opening en dagelijks gebruik)
 Er zal een feest gegeven worden aan het eind van het schooljaar.
 Er is een lijst samengesteld van mankementen van het schoolgebouw. Dit ligt op dit moment
bij Gemeente. Er zijn nog zaken niet af (bijvoorbeeld: sloten nog niet af, gymzaal niet tijdig
klaar, verwarming is nu pas op orde). Donderdag 3 maart is er een gebruikersoverleg. Er is
wel helaas nog steeds geen beheercommissie. Men moet hier nog op terugkomen.
 De speelplaats moet over 3 weken klaar zijn. Speeltoestellen zijn wel besteld.
 W.G. vraagt of er betreffende de grootte van de klaslokalen wel rekening is gehouden met
krimp. Want wat als dat tegenvalt of is het een kwestie van gewenning? Is er een
belemmering voor de leerkrachten? Dit valt mee omdat het leerplein ingezet kan worden bij
te weinig ruimte.
 Balk en zedemdak zullen in de meivakantie geplaatst worden.
 De buitenberging is bijna klaar (nog wat spullen verhuizen), de speelzaal is bijna gereed






Op de Belboom zijn ze ver met de plannen om het af te breken, de Tweesprong zal wellicht
gebruikt worden door plaatselijke ondernemer om er een B&B van te maken.
W.G. vraagt of het personeel tevreden is met de BMV; ja, heel blij met verhuizing en de
samenwerking met de Bieb gaat goed.
De schoonmaak blijft bij hetzelfde bedrijf met hetzelfde contract, middels m2’s en 2
personen uitvoer. De gemeente wil evt bijleggen als er te weinig ruimte is in de exploitatie.
G.M. vraagt hoe het met de veiligheid zit binnen in het gebouw. Er zit een verschil in
traptreden. Er zal een aanduiding komen ipv de huidige kettingpaaltjes .

7. Algemene Zaken in en rond school
Zie punt 6 (verder geen punten)
8.






9.



Activiteitenplan MR BSS 2016-2017 (bijlage 03-08)
We zullen de naam en adressering nog moeten aanpassen. Ter verduidelijking qua
tenaamstelling; Naam school is BS Schinveld . Naam BMV is Sjinskoel.
De indeling van de nieuwe leden moet nog aangepast worden. WG gaat namelijk na dit
seizoen stoppen omdat zijn dochter van school gaat. In juni zal de daadwerkelijke
rolverdeling besproken worden en tevens verwerkt worden in het Activiteitenplan. Ingrid
Marban zal de financiën overnemen van John Meijers.
W.G. vraagt hoe het zit met de extra uren die PO krijgt als ze een bestuurstaak krijgen in de
MR. De PG vind het niet wenselijk , bij parttimers is dit namelijk zeer vervelend en ook voor
de collega’s. Er worden 60 uur voor gerekend en als voorzitter 120 uren. Dit is CAO geregeld.
M.V. zal het Jaarplan van de GMR ivm vergaderingen regiobijeenkomsten nieuwe leden
aanreiken en doormailen.
Jaarverslag 2015 (bijlage 03-09)
Geen op- en aanmerkingen / goedgekeurd.
Dient het jaarverslag naar de GMR gestuurd te worden? Zoja, dan dient de secretaris dit
door te sturen.

10.

Vergaderdata 2016-2017

11.

Ouderbijdrage 2015-2016
Op dit moment moeten nog veel ouders betalen, maar het proces loopt, idem als andere
jaren. We gaan ervan uit dat bijna iedereen uiteindelijk zal betalen.



12.


Cursus Begroting en Financien.
J.E. geeft aan wel iets geleerd te hebben en meer inzicht te hebben gekregen in de
begroting. M.K. geeft nog aan dat als straks de schoolbegroting daadwerkelijk komt er
gezamenlijk naar gekeken kan en moet worden.

13.






14.

Rondvraag
J.E. zal deelnemen aan de MR cursus gevorderden. (wanneer komt nog als info vanuit GMR)
R.K. kan niet alle documenten downloaden. Daar zal naar gekeken worden.
M.K. er komt een medewerkerstevredenheIdsonderzoek (MTO) , deze is 7 maart gestart door
Effectory.
W.G. Er is een bijeenkomst van de AOB Amersfoort op woensdag 30 maart (wie wil?) geen
animo.
W.G. heeft een vraag over de Cito toetsen in april. Hoe is het met de klimaatproblemen in
school. Dat is nu geregeld en wordt rekening mee gehouden.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

