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

Directie, Remko van der Heijden

Medezeggenschapsraad
Agenda MR-vergadering
Datum: woensdag 29 november 2017
19.30 –21.30 uur
Tijd:
Plaats:
Locatie de Lent 26
Notulist: Marjan
Aanwezig: Annette, Ilse, Sandra, Remko en Marjan
Onderwerp
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Actie



Opening



Vaststellen agenda en notulen vorige vergadering
- Schooljaarplan en schoolgids is inmiddels vastgesteld en
ondertekend.
- De MR vergaderingen zullen standaard op de Vinkenbaan in
Muiderberg plaatsvinden.
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MR data,
notulen en
jaarverslag
op de
website
zetten
(Marjan).
Ilse zorgt
dat deze
data bij
Najat
komen.

3 Mededelingen van de directeur:
 Personele zaken
- Voor groep 3/4 op de Vinkenbaan gaat er een vacature uit voor de
vrijdag.
- Voor Rinske groep 5/6 komt een vacature voor
zwangerschapsverlof op de donderdag en de vrijdag.
- Voor groep 3/4 op de PC Hooft hebben we een nieuwe leerkracht:
Milou de Groot. Zij zal 4 dagen gaan werken met uitzicht op een
vaste aanstelling.
 Talent Primair
- We zijn financieel gezond. We kunnen de komende jaren op de
PCH met 4 klassen verder. Dit wordt financieel opgevangen door de
stichting.
- De schoonmaak zal vanuit de stichting worden geregeld. We zullen
dus bij het huidige bedrijf weg moeten.
 Stakingsdag 12 december
- Deze gaat naar alle waarschijnlijkheid door.
 GMR:
- We gaan vanaf januari 2018 over op het Eigen Risico Dragerschap
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Locatie PC Hooft
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1398 XG Muiden
Telefoon: 0294 – 26 19 73
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Nieuwe datum info avond MR prikken
- 12 februari 19:30 – 21:00 op de Jozefschool in Muiden
Bespreken brief van het bestuur en onze mening
- Wij staan positief tegenover de samenwerking. Voordat we het
definitieve advies geven hebben we nog een aantal vragen:
- Wat zijn de ervaringen met deze vorm van samenwerking?
- Zijn er gevolgen van de samenwerking, dan horen we dit graag.
- Hoort deze vraag in de MR of in de GMR?
- Geeft de MR van de Jozefschool ook advies?
- Wat zijn de consequenties voor de Vinkenbaan?
- Hoe zit het met het financiële plaatje van de Vinkenbaan als
Muiden het KC heeft? Dit aangezien we 1 BRIN nummer hebben.
Valt de Vinkenbaan dan ook onder het KC?

Sandra zet
dit op een
rijtje en
stuurt dit in
de loop van
volgende
week naar
Jules.
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RIE, stand van zaken plan van aanpak voortgang: vaststellen
- Het verslag is binnen en deze is positief beoordeeld. Deze wordt
nog in het team besproken.
- Dit punt hoeft niet meer terug te komen op de agenda.
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Werking continurooster VB/PCH, wanneer peilen hoe het bevalt?
Voorjaar?
- Belangrijk om alle betrokken (ouders, kinderen en leerkrachten) te
betrekken in de evaluatie.
- Na de kerstvakantie in een locatieoverleg bij de leerkrachten.
- Vanuit Parnassys een vragenlijst voor ouders en eventueel
kinderen. Kort met eventueel open vragen.
- Voor de PCH tips en aanbevelingen.
- Tussen de MR vergaderingen van 15 januari en 15 maart moeten
we dit hebben uitgezet.

Ilse en
Remko
zetten dit
op.
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Jaarverslag MR, hoe publiceren? En hoe nieuwe MR lid PCH werven?
- Oproep in de nieuwbrief van vrijdag 8 december. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden bij Annette of Marjan.

Ilse schrijft
een stukje
voor in de
nieuwsbrief
en levert dit
aan bij
Remko.
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Uitslagen tevredenheidsonderzoek
- Van beide locaties zijn de scores over het algemeen gestegen. Er
zijn nog een aantal punten die in het team moeten worden
besproken.
- Er moet ook nog een verslag naar ouders komen.
- Op de volgende vergadering zou het fijn zijn als we die van de PCH
ook bespreken.



Meerjaren begroting van de leermiddelen PCH/VB
korte toelichting door Remko en vragen stellen
- We maken hem nu voor de komende 2 jaar. Dit in verband met het
komende KC. Als er meer duidelijk is over het KC dan wordt hier
weer naar gekeken.
- De methodes zijn net nieuw aangeschaft, hier hoeft dus niet in te
worden geïnvesteerd. Er wordt vooral geïnvesteerd in ICT en
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Begroting bespreken
- Deze vervalt, schuift door naar de volgende keer.
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Rondvraag
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