MR 19 april 2018 Haelen
Terugkoppeling onderwijsavond MR/OR
Er is een overzicht gemaakt van alle stellingen, percentages eens en oneens met aanvullende
informatie. Aan de poort zijn positieve geluiden gehoord over deze avond. Volgend jaar willen we
deze avond opnieuw plannen. Structureler karakter.
Ouderbetrokkenheid en communicatie is een speerpunt waar we ons op willen richten. Hiervoor
worden ook eerder verkregen gegevens uit enquêtes gebruikt om tot een voorstel / pilot te komen.
Leon verzamelt alle eerdere gegevens m.b.t. ouderbetrokkenheid
Volgende vergadering komen we hierop terug.
Er zijn geen op of aanmerkingen vanuit MR waarna het overzicht in de leerlink zal worden
toegevoegd.

Samen werken aan werkdruk / PMR
Gisteren zijn de PMR- en van Haelen en Horn bij elkaar gekomen. Adhv enquêtes is er een top drie
gekomen. De top 3 is uitgesplitst in wat kun je zelf hieraan doen, wat kan de directie hieraan doen?
Als extra vraag: hoe zou je de gelden die vrijkomen vanuit het werkdrukakkoord inzetten?
Deze vragen worden tijdens de studiedag besproken. Vervolgens worden deze in het volgende DOberaad teruggekoppeld om te zien of er bundeling binnen de scholen mogelijk is.

Visie schoolgebouw
Na de verandering van de speelplaats gaan we ook het gebouw kritisch gekeken. Hoe kunnen we de
samenwerking van BSO en school, Hoera en school nog beter afstemmen in dit gebouw om nog beter
tegemoet te komen aan de ontwikkeling van het kind? Het past het gebouw in onze visie. Samen met
Hoera en een aantal leerkrachten hebben we gebrainstormd adhv missie visie en een lege
plattegrond om te komen tot veranderingen in dit gebouw.
Om veranderingen mogelijk te maken moet een plan ingediend worden binnen SPOLT m.b.t. de
gelden. Ambitie en intentie is om het liefst volgend schooljaar de verbouwing klaar te hebben in
ieder geval zodat we de ruimtes kunnen gebruiken zoals we ze graag zouden willen benutten, ook
gezien IPC of Jeelo.
Ideeën zijn van harte welkom.
Aanvulling speelplaats:
De afgelopen dagen zijn er vernielingen aangebracht op de speelplaats. In het kunstgras is een letter
gebrand. Er is afval gevonden. Aan de MR wordt gevraagd om na te denken hoe zij aankijken tegen
camerabewaking op de speelplaats.

Schoolgids andere vorm PO- vensters
Po Venster is gekoppeld aan scholen op de kaart. Automatisch worden hier gegevens van onze school
geüpload. De aanvullende informatie van de scholen wordt hierin gevoegd / gevuld en de gids rolt er
letterlijk uit. Deze gids is daardoor vollediger. MR gaat akkoord met deze nieuwe schoolgids.
Formatie
Formatieruimte is bekend op alle scholen. De tijdelijke banen zijn uit deze ruimte gehaald.
Met de mensen met een tijdelijk contract zijn gesprekken gevoerd.
Vacatures binnen Spolt zijn bekend gemaakt. Mensen hebben hierop geschreven, de
mobiliteitsronde is van start gegaan. Gesprekken vinden nu plaats. Met de directeuren zijn de
talenten geïnventariseerd. A.s. Dinsdagmiddag komen de directeuren weer bij elkaar om de eerste
mobiliteitsronde af te kunnen ronden. Wellicht komt er adhv deze avond een tweede ronde.
Binnen het team zijn we nu bezig met de cijfers m.b.t. groepen om te kunnen komen tot een
groepsindeling voor het volgende schooljaar. Zijn er doublures, hoeveel kinderen zitten er nu per
jaargroep en hoe zou je goed kunnen formeren voor het volgende jaar? Waar liggen specifieke
behoeften en hoe verhoudt zich dit tot de formatie en wat betekent dit voor ons onderwijs? Op de
studiedag de volgende week wordt er verder over gesproken. Hier komt een advies uit en dit wordt
door Mt weer meegenomen in het totaalplaatje.
De Leerlingst loopt terug in leerlingenaantal.

Mededeling PBS
Voor de laatste regel van dit jaar is het idee geopperd om de speelplaats centraal te stellen. Dit
vanwege de verandering van de speelplaats en het kunnen spelen van ander/ nieuw spel. De
leerlingen van de leerlingenraad zullen hierin een grote rol krijgen. Ze zullen de regels opstellen, het
filmpje en de posters maken samen met de werkgroep.

Voortgang MR
Veronique Schreurs stopt. De termijn van Josine loopt af en Jolanda zal waarschijnlijk ook stoppen.
Pauline, Gilbert en Eveline hebben zich aangemeld na de onderwijsavond.
-

Plaatsen van bericht op Isy, aanmelden tot 14 mei, taak Jolanda.
Jolanda mailt dit naar veronique en Veronique plaatst dit op Isy.
Na meivakantie inventariseren we de aanmeldingen.
Bij meer dan drie aanmeldingen zal er een stemming volgen.
PMR werving op een later tijdstip.

-

PMR regelt werknemer om telling te doen m.b.t. stemmen overlegmodel.

Rondvraag
Ouders hebben aangegeven aan MR lid m.b.t. de groeiende vraag naar hulp van ouders. Het lijkt
steeds meer te worden. Het is goed om kritisch naar huidige hulp van ouders te kijken om de balans
te kunnen behouden.
ACTIES
-

-

Leon verzamelt gegevens m.b.t. ouderbetrokkenheid om tot een voorstel te kunnen komen.
In de volgende MR komt dit terug.
Ideeën m.b.t. schoolgebouw zijn welkom.
Hoe gaan we om met de vernielingen op de nieuwe speelplaats / hoe gaan we om met de
hangjongeren, wat kunnen doen? Camerabewaking? Welke andere interventies kunnen we
toepassen m.b.t. de veiligheid? Onze eigen kinderen betrekken in dit probleem. ( maken
posters, rond vertellen m.b.t. de problemen). MR denkt hier over na.
Ideeën zijn welkom en hoeven niet te wachten tot de volgende MR. Volstaat ook om via de
mail te delen.
Plaatsen van bericht m.b.t. aanmelding MR-lid op isy, aanmelden tot 14 mei, taak Jolanda.
Jolanda mailt dit naar veronique en Veronique plaatst dit op isy.
Na meivakantie inventariseren we de aanmeldingen.
Bij meer dan drie aanmeldingen zal er een stemming volgen.
Pmr werving op een later tijdstip.

Samen met Horn
Document formeren groepen

Als bijlage de brief die we al jaren gebruiken mbt uitleg over formeren van de nieuwe groepen.
Vraag voor vandaag: moeten we de ouders niet al eerder op de hoogte stellen van het proces die de
school dan doorloopt? De nieuwe ouders hebben namelijk geen weet van dit proces en wanneer
school de nieuwe groepen communiceert.


ouders hebben geen invloed in het proces dus waarom zou je de ouders er dan nu over
informeren. Je zou er ook voor kunnen kiezen om dit document in de schoolgids op te
nemen.



Een week vooraf deze brief uitgeven voordat de namen van de nieuwe groepen bekend
worden gemaakt.



De tekst in deze brief kan wellicht anders worden geformuleerd. Het lijkt nu op verdedigen.
Als ouders ontevreden zijn is dit meestal omdat het kind niet daar is geplaatst als gewenst.
Het proces staat dan meestal niet ter discussie.

MR gaat akkoord met opnemen van brief in de schoolgids. Deze zal dit jaar wel nog worden
uitgegeven voorafgaand aan het bekendmaken van de groepsindeling.
MR geeft nog een aantal wijzigingen door m.b.t. inhoud van de brief. ( toelichten van keuze bij
combinatiegroepen. Deze zijn destijds alleen voor de betreffende groepen uitgegaan. Dit graag ook
opnemen in de schoolgids.)

Status scheidingsprotocol
Deze is inmiddels in de GMR ingebracht en in het directieoverleg. Het wordt waarschijnlijk Spolt
breed opgenomen, maar het zal eerst door de AVG-check moeten. Er staan waarschijnlijk dingen in
die we aan ouders niet mogen vragen. Het is dus nog niet geaccordeerd en zal dus een vervolg
krijgen.
Overlegmodel
Mail hierover gekregen. Stemprocedure staat hierin beschreven. In de week van 21 mei moet er
opnieuw worden gestemd. Werknemer, pmr, mt gaan tellen.

