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

Directie, Remko van der Heijden

Medezeggenschapsraad
Agenda MR-vergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:

Maandag 15 januari 2018
19.30 –21.30 uur

Locatie de Lent 26

Onderwerp

Tijd

1




Opening
Notulist: John

5 min

2



Vaststellen agenda en notulen vorige vergadering
 De notulen worden onveranderd goedgekeurd onder
dankzegging.
 Naar aanleiding van de notulen wordt vermeld dat de RIE
officieel is vastgesteld en goedgekeurd.

5 min

3 Mededelingen van de directeur:
 Bezetting/personele zaken
 Annie van de PCH is gestopt. Per 1 januari is Milou begonnen
(zie ook notulen van de vorige vergadering).
 Per 1 februari zal Rinske met zwangerschapsverlof gaan. Rinske
zal worden vervangen door Josta Froom. Josta begint na de
voorjaarsvakantie. Hierdoor moeten er nog zes dagen worden
ingevuld ter overbrugging. Wordt een oplossing voor gezocht.


Talent Primair
 Geen mededelingen



GMR: Raymond gaat er heen, Marjan wordt daarover bijgepraat, vorige
vergadering 13 dec 2017.
 Op bestuursdirectieniveau gaan er in de toekomst
veranderingen plaatsvinden. In plaats van 1 directeur zullen er
twee directeuren komen en zal de huidige tussenlaag
verdwijnen.
 Er zal gewerkt gaan worden in clusters, waarbij er 1
clusterdirecteur is, waaronder de betreffende
locatiedirecteuren vallen.
 Muiden/Muiderberg zullen een cluster gaan vormen met de
Weesper scholen Triangel en Hobbedob.
 Door de samenwerking is er een efficiëntie-slag te maken op
bijvoorbeeld ICT, eigen risico, verdeling van de directietaken
(beter aansluitend aan de competenties van de personen), et
cetera.
 Gezien de grootte van het kindcentrum Muiden in de nabije

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

15 min

Locatie PC Hooft
Constantijn Huygenslaan 1
1398 XG Muiden
Telefoon: 0294 – 26 19 73
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toekomst, zal de combinatie van Muiden/Muiderberg
beschouwd kunnen gaan worden als een cluster.
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Stand van zaken plannen Gemeente nieuwbouw/brede school Muiden
en Muiderberg
 Er vindt overleg plaats met de architect en er worden
bouwplannen gemaakt.
 Half februari zullen de eerste tekeningen klaar zijn.
 Er zal een website worden opgezet in de komende maanden.
 Aansluitend dient er ook een naam te worden verzonnen voor
de school binnen een termijn van 2 – 3 maanden.
 Op dit moment komen er inschrijvingen binnen van de eerste
nieuwe leerlingen daar november 2018 het eerste gedeelte van
de nieuwbouw al wordt opgeleverd.
 De nieuwe school zal zomer 2020 gereed zijn.
 Momenteel zijn er 12 inschrijvingen binnen op een voorzien
aantal van 200 – 250 wanneer de school er staat.
Nieuwe datum info avond MR: 12 feb 2018, om 19:30 uur
 De MR zal worden bijgepraat door het managementteam,
waarbij alle geledingen van het team aanwezig zullen zijn.
 Wanneer de nieuwe school er staat zal er ook een MR van de
gezamenlijke, nieuwe school dienen te zijn. Het ligt in de lijn
der verwachtingen dat de MR’s van de twee huidige scholen
ruim van tevoren zullen oplijnen om de transitie zo soepel
mogelijk te laten verlopen.
Bespreken brief van het bestuur, opmerkingen John. Nog geen reactie
gekregen op onze mail.
 Vooralsnog geen reactie van het bestuur. Mogelijkheid bestaat
dat de brief niet ontvangen is.
 De brief zal onder de aandacht worden gebracht van het
bestuur.
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Is er al een nieuw MR-lid PCH?
 Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld.
 Er is een nieuwe kandidaat gepolst vanuit directie.
 De nieuwe kandidaat wil gaarne een keer meedraaien met een
MR-vergadering. Zal voor de eerstvolgende MR-vergadering
worden uitgenodigd, alsmede voor de info avond op 12
februari.
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Werking continuerooster VB/PCH, wanneer peilen hoe het bevalt? Hoe
gaan we dit aanpakken? Wie gaan ermee aan de slag?
 Locatie-overleg met de leerkrachten moet nog plaatsvinden.
Het is wel informeel besproken, maar het dient nog formeel te
worden vastgelegd.
 Er zal een vragenlijst worden opgesteld met enkele open
vragen om zo eventuele verbeter-/leerpunten te kunnen
identificeren.
 De vragenlijsten voor de kinderen en ouders dienen begin
februari klaar te zijn, zodat die voor de voorjaarsvakantie
uitgestuurd/behandeld kunnen worden.
 Voor de kinderen wordt de vragenlijst voorgelegd vanaf groep
5.

Locatie De Vinkenbaan
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20 min

10 min

Locatie PC Hooft
Constantijn Huygenslaan 1
1398 XG Muiden
Telefoon: 0294 – 26 19 73
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 Er wordt een kinderraad opgezet. Wellicht dat die een rol kan
spelen bij het uitvragen van de kinderen.


Uitslagen tevredenheidsonderzoek, PCH ook bespreken, hoe verslag
naar ouders?
 Tevredenheidsonderzoek van de Vinkenbaan is afgehandeld en
resultaten zijn breed gedeeld.
 De resultaten van het onderzoek, afgenomen onder de
medewerkers van de PCH, zijn bekend en bij deze gedeeld met
en besproken binnen de MR.
 Resultaten zullen besproken worden binnen het team, inclusief
de resultaten van de leerlingen en ouders.
 Deze resultaten zijn bekend, alleen nog niet geanalyseerd.
 Belangrijk om een prioritering van actiepunten te maken op
basis van de drie lijsten samen.

10 min
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Begroting bespreken
 In 2016 is het jaar met een klein positief resultaat afgesloten.
 2017 zal worden afgesloten met een negatief resultaat. Dit zal
worden gecompenseerd vanuit talent primair (TP).
 In de komende jaren zijn eveneens negatieve resultaten te
verwachten. Ook daar is de toezegging dat die gecompenseerd
gaan worden door TP.
 Deze toezeggingen zullen op schrift worden gesteld.
 Door de grotere school in Muiden in de toekomst, zal het
financiële plaatje verbeteren. Het zal wel even duren voordat
het doorwerkt, daar de afrekening op basis van aantal
leerlingen altijd achteraf plaatsvindt.
 Volgende MR-vergadering zal begroting formeel worden
vastgesteld.

10 min
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Rondvraag
 Muziekles bevalt goed. Onderwijzer is een vakdocent en dat
vergt enkele aanpassingen wanneer klassikaal les wordt
gegeven.

5 min
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