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MR
de Mussenberg
HORN

MR VERGADERING 30 juni 2016
Iedereen aanwezig

Opening
We starten samen met Leon.

Nieuws van directie en team “De Mussenberg”
Michiel fungeert als voorzitter.

Formatie
Leon presenteert het plaatje voor het schooljaar 2016-2017.
Hij geeft uiteenzetting over het proces.

Kleutertijden
Omdat er na de vorige vergadering nog enige vragen waren over de
kleutertijden, staat dit punt op de agenda.
Doel was vooral om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken.
Dit door extra leertijd en tevens inhoudelijk meer aandacht aan groep 2 te
kunnen schenken.
Dit komt later nog terug tijdens deze vergadering.

MR Reglement
Er is naar het reglement gevraagd .
Met name een overzicht waarop de regels staan met instemming/advies geven
e.d.
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Er wordt naar het MR reglement gezocht, desnoods maken we een nieuw
reglement.
Een overzicht met zaken waarover de MR advies of instemming moet geven is
wel voorhandig en wordt uitgereikt.
Andere schooltijden
Hier is geen nieuws over. Leon zal samen met een lid van de MR een
informatiebrief opstellen voor de ouders.
Wordt volgend schooljaar weer opgepakt.
Steve Jobbs scholen
Vraag waarom ze in de buurtgemeente wel overgaan naar dit type school.
Leon geeft aan dat dit geen optie is voor deze school. Het heeft voor- en
nadelen.
Niet ieder kind is gebaat bij dit soort onderwijs.
Wel gaat de school werken met Snappet. Verder info hierover volgt hierna.
Leon overhandigt de MR de Schoolgids. Vraag van Leon om op- en
aanmerkingen over de gids aan hem te sturen.
De MR zal hierover instemming moeten geven.

Nieuws uit team en directie
De MR van Haelen schuift aan.
Aannamebeleid
Leon geeft toelichting hierover.
In de flexpool zit een zogenaamde : a, b en c schil.
In de a schil zitten vaste werknemers en mensen in de vervangingspool.
In de b schil zitten mensen met een minimum en maximum contract voor 0,4.( 8
pers.)
Dit zijn kortdurende vervangingen.
In de c schil zitten mensen die géén contract hebben. Vaak gaat het hier om
langdurende vervangingen.
Vanwege de nieuwe wet mag je deze personen (c schil) maar een paar keer laten
vervangen, want daarna heb je al verplichtingen.
Nu is er een nieuwe regeling binnen Spolt. Samen met andere schoolbesturen
heeft Spolt een systeem bedacht, waarbij één persoon (per 2 stichtingen) die alle
vervangingen gaat coördineren om dit probleem (verplichtingen) te voorkomen.
Het gaat hierbij om 22 scholen.
Is er bij de werknemers met een contract geen vervanging op dat moment, dan
hebben deze personen een thuisschool, waar ze werkzaamheden zullen
verrichten.
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Koers
De twee scholen (Mussenberg en Leerlingst) zullen het komend schooljaar aan 4
speerpunten gaan werken.

*Snappet.
Op beide scholen wordt vanaf groep 5 met Snappet gewerkt.
Dit werken met Snappet zal in eerste instantie voor twee jaar gelden, daarna
wordt gekeken of de scholen hiermee doorgaan.
Leon geeft verdere informatie over het werken met Snappet.
*Werken met portflio
Op het eigenaarschap van kinderen te vergroten is dit schooljaar op de
Mussenberg een start gemaakt met het werken met portfolio’s.
Voorlopig zal er alleen een papieren portfolio zijn.
Ook volgen ouders-kind gesprekken.
Wordt vervolgd.
*Professionele gemeenschap
Groepen gaan samenwerken. Dit was één aspect van het strategisch beleid.
Groepen 1,2 en 3 gaan verder met een onderzoekende houding (kijkdoos).
Groepen 4, 5 en 6 gaan workshops organiseren om de talenten van de kinderen
verder te ontwikkelen.
Groepen 7 en 8 gaan “eigen “lessen volgen. Ze gaan zelf lessen maken, zoals
organiseren vaan een schoolkamp e.d.
*Beredeneerd aanbod van hoogbegaafdheid.
Er komt een vast omlijnd kader.

MR Schooljaar 2015-2016
Evaluatie schooljaar 2015-2016.
Hoe gaat de MR volgend schooljaar verder?
Blijven we met Haelen samen vergaderen?
Vast staat wel dat de MR leden vinden dat het gemeenschappelijk gedeelte met
Haelen duidelijk moet worden afgebakend qua tijd en de onderwerpen vooraf
bekend moeten zijn.
Dit gedeelte mag hooguit 20 minuten duren en moet alleen worden besteed aan
informatie van Leon naar de MR toe, en geen discussie moment moet zijn.
Misschien dat dit ook tijdens de laatste vergadering met de MR van Haelen kan
worden besproken.
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Interne communicatie
De afgelopen weken bleven er onduidelijkheden bestaan wat betreft het besluit
om de kleutertijden te veranderen.
Het probleem is ontstaan doordat er geen informatie over dit onderwerp
voorafgaande aan de vergadering was gestuurd. Sommige leden hebben geen
tijd gehad om zich een duidelijke mening te vormen.
Te snel heeft de MR toen een besluit genomen.
Zo hadden sommige MR leden achteraf het idee dat ze niet juist hadden
toegestemd.
Daarom wil de MR tijdens de volgende vergadering een (nieuw) reglement
opstellen dat wanneer er een besluit moet worden genomen, ieder lid van de MR
ruimschoots bedenktijd heeft.(bijv. twee weken)
Dit kan vóór een vergadering zijn(stukken worden 2 weken van te voren
toegestuurd) of na de vergadering (besluit nemen 2 weken daarna)
Conclusie: samen duidelijke afspraken maken inzake instemming of advies
geven.
Wat betreft het MR Reglement: Leon vragen of hij dit reglement nog heeft.
Ans zal ook nog op zoek gaan naar dit reglement.

Kleutertijden
De MR buigt zich nogmaals over instemming geven wat betreft verandering van
de schooltijden van de kleuters.
Na gestemd te hebben, is de MR ermee eens dat de tijden gaan veranderen.
Wel belangrijk is toevoeging van de OMR: de groep 1 moet worden
meegenomen in de vieringen zoals Kerstmis, Sinterklaas, Koningsspelen
e.d. Dit moet niet betekenen extra terugkomen voor de leerlingen van
groep 1, maar op een andere dag worden gevierd.
Voorzitter/secretaris
Sigrid stelt zich kandidaat om het volgend schooljaar te fungeren als voorzitter.
Iedereen is het hiermee eens.
Ans vraagt of iemand interesse heeft om secretaris te worden. Hier wordt nog
over nagedacht.

Rondvraag
De vraag wordt gesteld, waarom deze school geen extra week vakantie (juni)
heeft ingepland, zoals veel scholen in Roermond die dit wel hebben gedaan.
Voor antwoord hierop wordt verwezen naar Leon.
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Sluiting

Actielijst
Wat

Wie

Voor wanneer

Vergaderdata samenstellen

Leon

Voor de volgende
vergadering

MR reglement opzoeken

Leon, Ans

Voor de volgende
vergadering

Vragen/opmerkingen over
notulen GMR sturen naar Ans
MR reglementen opzoeken op
Internet e.d.
Schoolgids doornemen en
opmerkingen naar Leon sturen

allen
allen
allen

Voor volgende
vergadering
Voor volgende
vergadering

