Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg
Aan:
 Leden van de MR
 Ouderraden Vinkenbaan en PC Hooft

Directie, Remko van der Heijden

Medezeggenschapsraad
Notulen MR-vergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:
Aanwezig:

woensdag 20 september 2017
19.30 –22.00 start met eigen vergadering MR

Locatie de Lent 26
Annet, Ilse, Sandra, Marjan, John en notulist Mindy. Remko heeft niet kunnen
aansluiten

Onderwerp

Tijd

1 MR-deel:

60 min



Punten nav vorig schooljaar? Loopt alles goed? Iedereen tevreden?
Verbeterpunten?
Einde van het schooljaar gaan we kijken of het misscheinmisschien toch
nodig is om de laatste vergadering een half uur echt om tafel te zitten.
De tijdsbewaring was goed.



Welke speerpunten willen we hebben dit schooljaar?
- nieuwe brede school, en rol MR, 23 november komen MRen samen.
Alleen Annet en Sandra kunnen niet, de andere leden kunnen wel.
- ICT beleid
- Hoe wordt de kwaliteit van het onderwijs gestimuleerd en geborgd
- Hoe kunnen we innoveren in het onderwijs
- Hoe blijven de leraren geïnspireerd en uitgedaagd met scholing
- Werkdruk
- Wat is de visie van de stichting op de kwaliteit van het onderwijs en
hoe krijgt dit vorm
- Hoe kunnen we de kwaliteiten van ouders beter betrekken bij het
onderwijs.
- Samenwerkingsmogelijkheden tussen beide scholen.
Wat is de rol van de MR ten aanzien van deze punten? Meedenken,
vragen en terloops ter sprake brengen. Dit zijn blijvende punten die
besproken moeten worden. Wellicht kan de training voor de MR hier
antwoord op geven.
Hoe zit het met de muziekinstrumenten voor de Vinkenbaan? In
Muiden staat er veel. Kan er een samenwerking zijn? Dit punt wordt ter
bespreking meegenomen naar het team.



Jaarverslag schooljaar 2016-2017: Ilse schrijft en Sandra kijkt mee

Locatie De Vinkenbaan
Tesselschadelaan 75
1399 HX Muiderberg
Telefoon: 0294 – 26 17 69

Locatie PC Hooft
Constantijn Huygenslaan 1
1398 XG Muiden
Telefoon: 0294 – 26 19 73
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MR begroting schooljaar 2017-2018 (927 euro): We willen graag
iemand die de MR bijschoolt en met name ook meekijkt naar onze
speerpunten hoe de MR hier in mee kan denken voor de scholen.
Dit jaar voor de kinderen op de Vinkenbaan voor RT en TZ. In het
voorjaar op de agenda want kan dit nog uit de MR pot? Het kan niet uit
ons potje. Voor de PCH wordt gekeken naar een goede besteding. Dit
gaat op de agenda van personeelsvergadering van de PCH.
Notulen op website, stukje over MR updaten en aanpassen.
Wij zijn blij dat de website werkt. De foto’s mogen wat minder breed
uitgerekt. Marjan en Najet plaatst de MR notulen op de site van
respectievelijk PCH/VB. Nog even namen bijvoegen bij de MR op de
website, de vergaderdata en een foto
Context naar MR van de GMR doordat er niemand vanuit de MR naar
de GMR gaat. Wat zijn de data van de GMR vergaderingen zodat er
wellicht een toehoorder vanuit de MR mee kan? Marjan vraagt dit even
na.

-

Opening en bepalen notulist volgens schema:
woensdag 21 sept 2017, 19,30-21.30, Mindy
dinsdag 28 november 2017: 19.30 - 21.30, John
maandag 15 januari 2018: 19.30 –21.30, Marjan
donderdag 15 maart 2018, 19.30-21.30, Annette
dinsdag 15 mei 2018, 19.30 – 21.30, Ilse
woensdag 4 juli 2018, 19.30-21.30, etentje en jaarafsluiting MR



Vaststellen agenda en notulen vorige vergadering (zijn niet gemaakt, dit
door het afsluitende karakter van het jaar)

3 Mededelingen van de directeur:
 Bezetting/personele zaken : VB 2 nieuwe leerkrachten, zijn goed
begonnen. Annette gaat extra op de vrijdag naar de PCH naast de
dinsdag. Gaat op spelling en taal. Iig tot december. Annet wordt
vervangen op de VB. Karin gaat binnenkort met zwangerschapsverlof.
 Talent Primair: nieuwe structuur wat betreft directie. De directeuren
worden clusterdirecteur voor scholen die bij elkaar in de buurt zitten
en er wordt meer gewerkt met locatiedirecteuren.
 GMR: Raymond gaat er heen, Marjan wordt daarover bijgepraat.
 Stakingsdag 5 oktober 2017
extra



De zorg vanuit de ouders uit de oude groep 4 over de resultaten zijn
enorm. Er zijn nieuwe cito’s afgenomen, hierover is niet
gecommuniceerd inhoudelijk naar de ouders. Er is een gesprek geweest
vanuit MR ouder naar directie IB, over de afspraken is niet
gecommuniceerd. Ouders willen spoedig een plan van aanpak en
interventies voor het komende half jaar een meer communicatie.
Trendanalyses zijn besproken.
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Stand van zaken plannen Gemeente nieuwbouw/brede school Muiden
en Muiderberg
Hierover geen nieuws

5



RIE, stand van zaken plan van aanpak voortgang: voor de volgende

Locatie De Vinkenbaan
Tesselschadelaan 75
1399 HX Muiderberg
Telefoon: 0294 – 26 17 69

5 min

15 min

10 min

Met opmerkingen [A1]: Zoals het er nu staat heeft de MR een
lid van de MR op de directie afgestuurd. Weet niet of dit ook
daadwerkelijk zo is afgesproken. Indien niet dan zou ik er van maken
‘Er is een gesprek geweest tussen ouder PCH en directie IB….’.

10 min

Locatie PC Hooft
Constantijn Huygenslaan 1
1398 XG Muiden
Telefoon: 0294 – 26 19 73
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vergadering.
Recente plan van aanpak zat niet in de mail en wij willen een
toelichting.
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Werking continuerooster VB
Weinig tijd voor de leerkrachten om te eten, ook voor langzaam etende
kinderen. Voordeel: het geeft veel meer rust in de klas. In januari
hebben we afgesproken om vragen om aandachtspunten van de
ouders en leerkrachten te vragen op zowel de PC als de VB.

10 min
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Concept Schooljaarplan 2017-2018
We missen de operationele doelen van het voorgaande jaar en of deze
behaald zijn dan wel niet. Niet ondertekend.

10 min
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Concept schoolgids 2017-2018, niet ondertekend. PCH: de schooltuinen
worden niet meer gedaan, die moeten er uit. Extra zorg en begeleiding
Heleen van Putten. Even de namen correct.
Nieuwe website is besproken

10 min
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 MR data 2017-2018:
-

5 min

dinsdag 28 november 2017: 19.30 - 21.30, locatie PCH
maandag 15 januari 2018: 19.30 –21.30, locatie VB
donderdag 15 maart 2019, 19.30-21.30, locatie PCH
dinsdag 15 mei 2018 19.30 – 21.30, locatie VB
woensdag 4 juli 2018, 19.30-21.30, etentje en jaarafsluiting MR
data publiceren in de nieuwsbrief, samen met stukje over de MR en/of
jaarverslag
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5 min
Rondvraag
De vrijdag loopt volgens de ouders van de PCH nog niet lekker. Dit moet
vanuit ouders naar Remko gecommuniceerd worden.
Volgende vergadering:
Uitslagen tevredenheidsonderzoek
Meerjaren begroting van de leermiddelen PCH/VB
korte toelichting door Remko en vragen stellen

Locatie De Vinkenbaan
Tesselschadelaan 75
1399 HX Muiderberg
Telefoon: 0294 – 26 17 69

Locatie PC Hooft
Constantijn Huygenslaan 1
1398 XG Muiden
Telefoon: 0294 – 26 19 73

Met opmerkingen [A2]: Vergeef me dat ik dit niet meer helder
heb, maar ook om het over 2 jaar te kunnen begrijpen: wat loopt
nog niet lekker?
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http://www.voo.nl/info/Rol_MR_bij_fusies_in_het_onderwijs_versterkt_uitbreiding_WMS:

Rol MR bij fusies in het onderwijs versterkt;
uitbreiding WMS
De afgelopen jaren zijn veel scholen en besturen gefuseerd.
Dit was niet altijd goed voor de variatie in het
onderwijsaanbod. Met ingang van 1 oktober 2011 is daarom
de Wet fusietoets ingevoerd. Dit betekent dat fusies van
scholen en besturen in sommige gevallen ter goedkeuring aan
de minister van onderwijs moeten worden voorgelegd. De
minister kan een fusie afkeuren als de variatie van het
onderwijsaanbod wordt belemmerd.
De wet houdt in dat scholen en besturen die willen fuseren voortaan moeten laten zien
dat de fusie ook echt nodig is. Direct belanghebbenden zoals ouders en docenten (en in
het voortgezet onderwijs ook de leerlingen) krijgen een zwaardere rol bij het beoordelen
van fusievoorstellen.
Als een fusie van scholen of besturen wordt beoogd, dan moeten daar twee documenten
bij worden aangeleverd. De eerste is de zogenaamde fusie-effectrapportage en de
tweede is een schriftelijke verklaring van instemming van de MR’en of de GMR. In de
fusie-effectrapportage moeten de volgende onderdelen staan: motieven voor de fusie,
alternatieven, tijdsbestek waarbinnen de fusie zal worden gerealiseerd, effecten op
keuzevrijheid, kosten en baten, gevolgen voor personeel en leerlingen, wijze waarop over
de fusie wordt gecommuniceerd, wijze waarop de fusie wordt geëvalueerd en een advies
van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten over de wenselijkheid
van de fusie.
Niet alle fusies van scholen of besturen hoeven aan de minister te worden voorgelegd.
De minister heeft per sector minimum eisen opgesteld wat betreft het aantal leerlingen
en het aantal scholen dat bij een fusie is betrokken. Wanneer in het primair onderwijs
minder dan 10 scholen deelnemen aan een bestuurlijke fusie of als er minder dan 500
leerlingen betrokken zijn bij een fusie tussen twee scholen, dan is geen instemming
nodig van de minister.
De nieuwe wet leidt tot een uitbreiding van artikel 10 WMS, waarin de
instemmingsbevoegdheid van de medezeggenschapsraad is vastgelegd.
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Artikel 10 aanhef en onder h WMS luidt met ingang van 1 oktober 2011:
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad
voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de
volgende aangelegenheden:
h. overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de
school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake,
waaronder begrepen de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het
primair onderwijs, artikel 66b van de Wet op de expertisecentra en artikel 53f van de
Wet op het voortgezet onderwijs.
Bekijk hier de integrale Wet fusietoets.
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