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MR
de Mussenberg
HORN

MR VERGADERING 15 december 2016
Afwezig: niemand

Opening
Sigrid opent de vergadering.

Nieuws uit team en directie (samen met Leon)
Begroting
De MR heeft de begroting toegestuurd gekregen en Leon vraagt de MR om
advies.
Enkele verhelderingsvragen worden nog gesteld.
De MR zal Leon het advies toezenden.
Veranderende Schooltijden
De informatie die Leon de ouders via Isy had toegezonden, had volgens de MR
leden eerst even samen moeten worden overlegd.
Hier volgt een discussie over.
Leon stelt ter discussie of we niet eerst een enquête tussen het 5 gelijke tijden
model of het continu rooster moeten houden. Dit was volgens Leon in Haelen
goed bevallen. We vragen af hoe nu verder: eerst een enquête over 5 gelijke
dagen of continu rooster houden, en daarna kiezen tussen een model dat gekozen
is en huidig rooster, of maar één enquête houden?
We komen tot de conclusie dat eigenlijk de werkgroep deze vragen hadden
moeten behandelen en dat de werkgroep dan een voorstel doet naar de MR.
De MR beslist uiteindelijk. We hebben onbedoeld de rollen verwisseld.
Daarom wordt op zeer korte termijn de werkgroep bijeen geroepen om zich te
buigen over de enquête.
Daarna zal de werkgroep hun bevindingen/voorstellen naar de MR sturen.
Leon zal de werkgroep bijeen roepen.
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Wel vinden de MR leden dat in de enquête wel vermeld moet worden waarom
de ouders voor een bepaald model kiezen. Dit geeft meer inzicht.
Judith zal bij Ratjetoe navragen hoe het geregeld is met de naschoolse opvang,
omdat dit voor veel ouders een belangrijk punt zal zijn.
Is er genoeg plek voor alle kinderen?
Als de werkgroep hun bevindingen hebben gestuurd, zullen de MR leden hun
advies/mening sturen naar de voorzitter(Sigrid) en deze zal dan de mening van
de MR toesturen naar Leon.
Gekoelde etenswaren
Angelique heeft nog nagevraagd/opgezocht naar richtlijnen hierover.
Het is in ieder geval niet verplicht dat scholen etenswaren moeten bewaren in
koelkasten e.d.
Wel is het zo dat wanneer etenswaren gekoeld worden, ze in de juiste apparatuur
moeten worden gekoeld.
Leon merkt op dat hierover nooit beleid is geweest.
Dit onderwerp wordt eventueel meegenomen naar “andere schooltijden”.
Isy en communicatie naar ouders
Dit onderdeel is al aan bod gekomen bij “veranderende schooltijden”.
T.S.O. huidige stand van zaken
Judith vraagt hoe het gaat met de t.s.o. op de Mussenberg op dit moment.
Leon geeft aan dat het op dit moment vaak moeizaam gaat, en dat de directie
zelf mee moet draaien in de opvang, omdat er niet genoeg ouders zijn op een
bepaald moment. Herhaalde oproepen voor extra ouders hebben geen nieuwe
mensen opgeleverd.
Wordt dit echt een probleem, dan zal er gekeken moeten worden naar
professionele opvang. Maar dit zal extra kosten meebrengen voor de ouders.
Evaluatiedatum activiteiten op vrijdag samen met OR
Deze datum stond al vast en wordt nog een keer doorgeven: 9 mei 2017 aanvang
20.00 uur.
Sigrid zal hierbij namens de MR aanwezig zijn, samen met één van de ouders
van de MR. De ouders zullen nog doorgeven wie er namens de ouders gaat.
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Nieuws uit team en directie (samen met Haelen)
Veiligheidsplan
Leon heeft nog van niemand op of aanmerkingen hierover gekregen. Vraag is
nogmaals om het plan te lezen en eventuele opmerkingen te sturen.
Omdat het een vrij uitgebreid plan is, is het misschien handiger om het “Spolt
gedeelte” door te nemen.
Vervangingen
Vervangingen verlopen vrij moeizaam. Herhaaldelijk is er geen vervanging en
dan moeten de scholen zelf vervanging regelen d.m.v. parttimers in te zetten of
dat IB-ers zelf voor de klas gaan staan.
Tijdens het D.O. is besloten om
1. vervangers die in de B schil zitten (korte vervangingen) uit te laten
breiden naar 5 dagen per week.
2. Actief mensen werven voor de C schil. Dit zijn mensen van buitenaf.
Wordt vervolgd.
Eindtoets
Er is een werkgroep bestaande uit directeuren en groep 8 leerkrachten (binnen
Spoltscholen) gevormd, die zich gaan bezighouden met de vraag of de Cito
eindtoets nog wel moet worden afgenomen. Er zijn namelijk ook andere
aanbieders met een eindtoets, die bijv. in één ochtend afgenomen worden.
Streven is om eind van dit schooljaar met een voorstel te komen, en dat alle
scholen binnen Spolt één dezelfde toets afnemen.
T.S.O.
Weer wordt aangehaald dat t.s.o.opvang een probleem gaat worden.
Zie hierboven.
Ook is er tussen Horn en Haelen een bekostigingsverschil.
Wordt vervolgd.
K.M.P.O.
Komend jaar zal er weer een KMPO peiling zijn. Deze zal compacter worden en
worden toegespitst op onze school.
Vraag van Leon is of de MR leden een top 3 maken van onderwerpen waarvan
zij vinden die op de vragenlijst moeten staan.
Leon zal een oud voorbeeld van deze lijst naar de MR leden sturen.

Hierna gaan de MR van Haelen en Horn uiteen.
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Schooljaar 2016-2017 (alleen)
Veranderende Schooltijden
Dit onderwerp is al besproken. De MR wacht op de aanbevelingen van de
werkgroep.
Structuur MR
Binnen de MR moet er goed worden afgesproken wie wat verstuurt.
Handig is om alles naar Sigrid te sturen, en dat zij gaat reageren.
Judith stelt voor om een keer (avond) een expert van buitenaf te laten komen om
alle MR zaken die wij (moeten)behandelen samen met zo’n expert door te
nemen. Hij kan ons dan advies geven hoe zaken op te pakken. Dit zouden we
kunnen organiseren samen met Leon erbij.
Judith gaat hiervoor informeren bij de bond.
Ook wordt er geopperd of bepaalde zaken gedeclareerd kunnen worden zoals
kopieerkosten.
Tevens zou een blijk van waardering ook fijn zijn. In de cursus werd hier ook al
op geattendeerd. Het vrijwilligerswerk van ouders kan worden gecompenseerd
door de school.
Dit laatste punt willen we op de agenda laten terugkomen.

Rondvraag: geen vragen
Sluiting
Actielijst
Wat
Veiligheidsplan doorlezen en
opmerkingen sturen naar Leon

Wie

Voor wanneer

allen
z.s.m.

MR reglement Spolt opzoeken

Leon

Vragen/opmerkingen over
notulen GMR sturen naar Ans

allen

Advies begroting sturen

Sigrid

Voor de volgende
vergadering

Op korte termijn

