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de Mussenberg
HORN

MR VERGADERING 12 april 2016
Iedereen aanwezig

Opening
Judith fungeert deze vergadering als voorzitter en heet iedereen welkom.
In deze vergadering is alleen de MR van Horn aanwezig.

Nieuws van directie en team
Opbrengsten Citometing
Leon laat de MR de opbrengsten van de Cito midden meting zien.
Conclusie: goede resultaten, en een duidelijke verbetering is te zien bij spelling.
De vraag wordt gesteld hoe deze vooruitgang tot stand is gekomen.
Mede dankzij een nieuwe taalmethode zijn de resultaten bij cito spelling beter
als bij de laatste metingen.
De school heeft de opbrengsten geanalyseerd, en tijdens de laatste studiedag
hebben de leerkrachten de citoresultaten aan elkaar gepresenteerd, en hebben ze
samen geprobeerd om tot een antwoord of oplossing te komen op hun vragen, of
op problemen waar ze nog tegenaan lopen.

Formatie
Leon geeft de stand van zaken door wat betreft de formatie.
Door de nieuwe wet (WWZ, die binnenkort van kracht gaat) is Spolt gaan
zoeken naar een oplossing. Een mogelijkheid is om samen met andere besturen
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in de regio tot één vervangingspoule te komen. Anders komen de scholen in
problemen met het vinden van vervangers.

Spolt heeft 12 FTE over.
Deze moet nog ingevuld gaan worden.
Er wordt gekeken naar invulling van tijdelijke werknemers, door deze mensen
een contract aan te bieden.
Op de Mussenberg is 3,2 FTE over.
Die moet worden ingevuld.
Er zijn weer vacatures op diverse scholen en vaste werknemers en tijdelijke
werknemers kunnen hierop reageren.
Wordt nog vervolgd.

Andere schooltijden
De ouderavond is slecht bezocht. Er waren circa 25 personen aanwezig.
De werkgroep is vorige week bij elkaar gekomen. Ze hebben samen de
opmerkingen en vragen die tijdens deze avond zijn gesteld doorgenomen.
Vervolgstap is nu om de drie mogelijkheden: huidige tijden, continue rooster en
5 gelijke dagen model terug te laten brengen tot twee keuzes : huidige
schooltijden en één van de twee overige modellen. Dit gebeurt d.m.v. een
tussenmeting.
Leon heeft toen voorgesteld om vóór de meivakantie de enquête (tussenmeting)
nog de deur uit te laten gaan. Ouders kiezen dan voor: óf 5 gelijke dagen model,
óf het continue rooster.
Meer info over de modellen zal hij nog naar de ouders sturen.
De vervolgstappen van de werkgroep volgt dan na deze meting.
Wordt nog vervolgd.

MR Schooljaar 2015-2016
Site MR
Karin heeft de wijzigingen aangebracht op de site.
Besloten wordt dat we géén foto van de MR leden plaatsen op de website.
Eventueel wel op Isy.
Percentage vaststellen over enquête schooltijden.
De MR leden moeten een besluit nemen welk percentage we vaststellen.
De MR leden zijn het niet direct met elkaar eens over het percentage. Ook
twijfelen we of we een marge moeten hanteren.
Na hierover gediscussieerd te hebben, zijn we gekomen tot een percentage van
67%. Dit is dan wel zonder marge. Bij 66,9 % blijft het onder de 67 % en is dus
niet doorgaan.
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Toen kwamen er toch nog de nodige vragen bij de MR leden.
Weten de ouders voldoende over de verschillen in tijden? Niet alle vragen zijn
beantwoord. Ratjetoe zou nog komen met antwoorden op bep. vragen en dit is
op dit moment nog niet bekend bij de MR.
Ook over het overgangsmodel is het nog niet helemaal duidelijk. Wel of geen
overgang.
Daar komt nog bij dat de MR graag zelf ook een stukje info over dit onderwerp
wil plaatsen en wat de rol van de MR hierin is.
Door al deze opmerkingen/vragen besluiten we Leon te vragen om nog niet de
tussenmeting te sturen naar de ouders vóór de meivakantie. Eerst wil de MR
antwoord op de vragen.
Judith zal als voorzitter namens de MR naar Leon een mail sturen met het
verzoek even te wachten en zal dit verzoek toelichten.

Sluiting
Actielijst
Wat
Mail sturen Leon met verzoek
om vertraging tussenpeiling +
toelichting

Vragen/opmerkingen over
notulen GMR sturen naar Ans
Volgende vergadering Karin als
voorzitter.

Wie
Judith

allen

Voor wanneer
z.s.m.

