Notulen 28-05-2018
Aanwezig: Loes, Arjen, Karen, Priscilla en Sandra ( notulist)
Opening
Opening vergadering door Arjen.
Vaststellen agenda
Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda.
Notulen 05-04- 2018
Zijn vastgesteld en kunnen op de website geplaatst worden.
Sandra regelt dit met Saskia
Ingekomen stukken
Er is informatie gestuurd over een landelijke commerciële organisatie die ouders en MR bij
kunnen staan met vragen, advies geven over allerhande zaken die met het onderwijs te
maken hebben.
Deze informatie zal in een nieuwsbrief aan de ouders worden doorgegeven.
Als MR kijkt Arjen nog naar de informatie.
Formatieplan
De definitieve formatie is nog niet vastgesteld.
Op dit moment wordt nog gekeken naar een zij-instromer voor groep 3/4 en moet een
vacature voor Unit 2 voor 4 dagen worden ingevuld. Dat zal een externe kandidaat worden.
De MR zal bij een gesprek aanwezig kunnen zijn.
Tevens voor komend schooljaar kan er uitbreiding komen voor een OA voor wtf 0,5 en een
muziekdocent voor wtf 0,1.
Arjen vraagt zich af of deze uitbreiding een trend is.
Karen : zij-instromers drukken niet op onze eigen formatie, maar worden bovenschools
bekostigd. Een zij-instromer krijgt een bestuursaanstelling van 3 dagen en de kosten voor de
opleiding worden betaald.
Van belang is dat we oog houden voor de wisselingen m.b.t. de zij-instromers. Zij zijn veelal
een jaar op school aanwezig en zijn in de ogen van de kinderen geen stagiaires, maar
gewoon hun eigen juf of meester. We zullen ook rekening moeten houden met de
communicatie naar de ouders toe.
Over ongeveer 3 weken hopen we het definitieve plaatje te hebben. De ouders worden
geïnformeerd dat we bezig zijn met de formatie. Dat voorkomt vragen. De brief over de
formatie, zal eerst door de MR bekeken worden alvorens deze naar de ouders gaat.
Vakantierooster
Dit is vastgesteld door de GMR.
De compensatie-uren worden waarschijnlijk ingevuld door studie, scholing of compensatie
vanwege avondvergaderingen.
Mededelingen directie
Gedeeld leiderschap

(Vooraf is de MR al ingelicht over dit agendapunt)
Karen licht het proces toe en nadat alle MR leden hun uitspraak hebben gedaan, is de
conclusie dat dit voorstel groen licht krijgt.
Het gedeeld leiderschap voldoet o.a aan de continuïteit van het onderwijsconcept en kan
hopelijk zorg dragen voor een goede balans tussen werk en privé.
Voor Priscilla betekent dit een verandering van haar positie binnen het team, omdat zij nu
leerkracht binnen de school is. Met het team zal de inhoudelijke verdeling van taken tussen
Karen en Priscilla worden besproken.
De MR zal gezien de communicatie naar ouders toe, ook deel zijn van dit inhoudelijk proces.
Aandachtspunten vanuit het KC
Er is nu een mailadres.
Rondvraag
Priscilla vraagt of wij de mails van de GMR krijgen.
Dat is niet het geval en Priscilla gaat dit checken
Arjen wil weten wie Priscilla vervangt in de MR. Daar gaan we naar kijken.
Kort komt nog ter sprake de vergaderstructuur van de OR.
Dit wordt of door Saskia of door Karen verder opgepakt.
Volgende vergadering is op dinsdag 26 juni 18.00 uur.

