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MR
de Mussenberg
HORN

MR VERGADERING 20 april 2017
Opening
Iedereen aanwezig.
Sigrid opent de vergadering.

Nieuws uit team en directie (samen met Leon)
Vacature nieuwe bestuurder Spolt voortgang
Van alle sollicitanten is er nog maar één kandidaat over voor de functie van
bestuurder van Spolt. Hij/zij krijgt nog een assessment, en daarna zal er meer
duidelijkheid zijn.
Wordt vervolgd.

KMPO
Omdat nog maar 62 gezinnen de enquête hebben ingevuld, zal de enquête langer
open blijven staan.
De waarderingen en acties eventueel hierop moeten voor advies aan de MR
worden aangeboden.
Voorstel:
-0,1 en 2 : onvoldoende : direct actie
-2,1 en 2,9: matig: actie uitzetten op korte of lange termijn
-3 en 3,4 : (ruim) voldoende: borgen
-3,5 en 4: goed: borgen
Dit komt later in de vergadering nog terug.
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Opmerking van de MR: het blijkt dat deze enquête niet geheel anoniem kan
worden ingevuld. Er zijn enkele leerkrachten die deze enquête dan ook niet naar
waarheid invullen.
De MR en de leerkrachten vragen zich dan ook af wat de meerwaarde is van
zo’n onderzoek als er niet naar waarheid wordt ingevuld. Ook de oudergeleding
bemerkte al op dat bij enkele vragen ook zichtbaar is wie deze enquête heeft
ingevuld.
Leon legt uit dat de enquête wordt opgesteld door een extern bedrijf, en dat dit
bedrijf ook alle resultaten kan inzien.
Hijzelf kan de ingevulde vragen niet inzien. Hij krijgt alleen een algemene
uitslag.
Dit stuk komt terug later in de vergadering.

Jaarplan
Volgens het jaarrooster staat dit punt op het programma.
Na de meivakantie staat dit punt op de agenda tijdens een studiemiddag.
Daarna komt dit terug bij de MR.
Vakantierooster 2017-2018
Deze is al toegestuurd geworden door de GMR.

Formatie
Op de school : de Mussenberg” komt aankomend schooljaar 1 FTE vrij.
De sollicitatieprocedures zijn in volle gang.
Bij de gesprekken zijn Leon en Margo aanwezig. Op vragen waarom er niemand
van het team aanwezig is, geeft Leon aan dat dit zo gekozen is omdat er dan
meer geheimhouding is, en de kans dat er informatie uitlekt nihil is.
Begroting
De MR heeft van Leon de begroting ontvangen van 2016.
Er worden enkele verhelderingsvragen gesteld.
Dit onderdeel komt later terug op de vergadering.
Afstemming OR
Op het verzoek van de MR om de datum van de evaluatie te verplaatsen naar
een later tijdstip is nog niet gereageerd.
Aangezien het nu kort dag is, laten we datum ongewijzigd.
Belangrijk is dat op deze evaluatievergadering alleen de evaluatie van de
vieringen op de vrijdag wordt besproken, en er geen andere zaken aangesneden
worden.
Leon zal dit alles in goede banen leiden.
Nog twee opmerkingen/aanvullingen van Leon:
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Scom (bestuur van Heel, Beegden en Thorn) wil graag aansluiting bij een ander
schoolbestuur. Ook aan Spolt is deze vraag voorgelegd. Spolt staat niet
afwijzend tegen deze vraag.
Wordt vervolgd.
Veiligheidsplan is goedgekeurd door de GMR.

Nieuws uit team en directie (samen met Haelen)
Omdat aan de MR van Haelen en Horn de vraag is voorgelegd om meer samen
te werken, heeft Leon een coöperatieve werkvorm bedacht, waarbij elk lid van
één MR bij een ander lid uit de andere MR gaat staan.
Samen gaan ze proberen hun bevindingen, wensen en andere ideeën en manieren
hoe over de samenwerking eruit moet komen te zien, helder te krijgen.
Dit wordt op een klein bordje genoteerd. Telkens wordt er gerouleerd.
Uit alle voorstellen/ actiepunten is naar voren gekomen dat zowel de MR van
Haelen en Horn graag 2 keer per jaar één thema samen kiezen om daarmee aan
de slag te gaan. Ze zien veel voordelen in samenwerking zoals, meer kennis e.d.
Volgend jaar zal er dus een vorm van samenwerking plaatsvinden.
Wordt vervolgd.

MR SCHOOLJAAR 2016-2017 (alleen)
Schoolfruit
Judith is hier nog mee bezig, en dit onderdeel wordt doorgeschoven naar een
volgende vergadering.
KMPO
Omdat het nu duidelijk is dat alleen een extern bedrijf de persoonlijke
bevindingen van de enquête kan inzien, is het misschien wenselijk dat de
leerkrachten de kans krijgen om deze enquête opnieuw te mogen invullen,
omdat het beeld dan reëler is dan op dit moment.
Fijn zou het ook zijn dat het bedrijf dat deze enquête verstuurt, ook vooraf
informatie hierover verstrekt, zodat duidelijk is wie wat kan inzien. En dat de
bevindingen van iedereen strikt geheim blijven, en dat er niets met hun
persoonlijke bevindingen wordt gedaan.
Advies: graag opnieuw laten invullen door leerkrachten.
Wat betreft de percentages komt de vraag wie deze percentages heeft bepaald .
Hoe wordt het percentage opgebouwd ?
En wat wordt er bedoeld met korte en lange termijn: kort (binnen 4 weken of
langer ?) lange termijn (volgend schooljaar?)
Duidelijk moet zijn dat er prioriteiten worden gesteld.
Deze vragen had de MR nog graag beantwoord.
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Begroting
Bij nader onderzoek naar de posten valt de MR toch op dat er grote verschillen
zijn tussen begroot en ingekomen.
Hoe kan dit, zulke grote verschillen?
Waarom kiezen voor grote uitgaves?
Omdat we graag nog meer verheldering willen, en er nog vragen zijn blijven
liggen, zullen we de komende weken afzonderlijk onze vragen opstellen.
We zouden deze vragen dan graag bij de volgende vergadering nog aan Leon
willen stellen, voordat we onze goedkeuring hierover geven.
PO actie
Spolt bestuur ondersteunt de manifestatie tegen werkdruk en eerlijke
salarisverdeling in het onderwijs. in het P.O.
Etentje
We kiezen voor het etentje ter afsluiting van dit schooljaar op de datum waarop
de laatste vergadering is gepland: woensdag 28 juni 2017.
Deze datum staat al vast en iedereen kan op deze datum.
Karin zullen we nog een uitnodiging sturen.

Rondvraag:
Drie korte vragen van Judith:
1.punten die er nog zijn voor de evaluatie over de vrijdag vieringen s.v.p.
doorsturen . (9 mei)
2.Problemen met schoolreis naar Kinderstad Heerlen (hygiëne e.d. ). Hoe gaat
de school hiermee om?
Inmiddels blijkt dat Kinderstad Heerlen al actie heeft genomen. School heeft al
hierover op Isy gecommuniceerd.
3. Sponsorloop: waarom (weer) gekozen voor Alpe d huzes kwf ?
Wat doet de school met andere organisaties die graag willen dat de school een
sponsorloop gaat organiseren?
Deze actie voelt ook als een verplichting. Misschien een andere keuze maken
voor ondersteuning van een goed doel?

Sluiting
Actielijst
Wat

Wie

Schoolfruit op/uitzoeken

Angelique en Judith

MR reglement Spolt opzoeken

Leon

Vragen/opmerkingen over
notulen GMR sturen naar Ans

allen

Voor wanneer
binnenkort
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