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MR
de Mussenberg
HORN

MR VERGADERING 14-12-2017
Aanwezig: Leon, Sigrid, Michiel, Karin, Angelique( komt later en tot 20.30)
Afwezig: Judith
Staking
Michiel brengt het punt staking extra in n.a.v. de staking afgelopen dinsdag. Hij
geeft aan dat onder ouders de vraag speelt wat het standpunt van de Mussenberg
is m.b.t. de staking en welke invulling hieraan wordt gegeven. Ook de
communicatie over de staking was erg laat.
Leon heeft in het DO ook aangegeven dat er eenduidig gecommuniceerd moet
worden wat onze knelpunten zijn en dit moet dan door Spolt gecommuniceerd
worden.
Evaluatie IPC/Jeelo
Met de kartrekkersgroep de evaluaties bekeken en tot de conclusie gekomen dat
de pilot te kort was. Niet alle elementen zijn te zien die erin zitten. Vanuit de
kartrekkersgroep is besloten om nog een keer voor een periode van 6 weken een
nieuw thema uit te proberen.
Jeelo en IPC hebben dit toegezegd. In die 6 weken moeten de gerichte vragen
aan bod komen die in de eerste periode gerezen zijn. We starten met Jeelo en
daarna IPC.
In de OR is ook gesproken over Jeelo en IPC . Ook zij geven aan dat de nieuwe
werkwijze zeer prettig is ervaren door de kinderen.
Ouders MR vragen extra info over Jeelo. Volgende keer op de agenda zetten.
Maurice wil ook graag een tussenevaluatie over Snappet. Agendapunt voor
volgende keer.
MR/OR
Leon brengt het idee in om een oudercafé te organiseren om d.mv. stellingen
over schoolzaken te discussiëren en informeel af te sluiten om de samenwerking
te verbeteren.
Leon stelt voor om verschillende hoeken te maken met bijbehorende stellingen.
Hij wil er samen met een ouder en lkr. over brainstormen.
MR overlegt onderling wat hier onze mening over is.
koffieuurtje wordt als prettig ervaren. gemiddeld 14 ouders bezoeken deze. Vaak
dezelfde ouders. De laatste keer aangevuld met een aantal nieuwe ouders.
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Begroting
Bestuur bekijkt samen met ONS naar de begroting. Leon moet dan
verantwoording geven over de keuzes die gemaakt zijn.
Afwijkend ten opzichte van vorig jaar. Personeels forfait. Vorig jaar stond dit
onder een andere post. Nu apart zodat het inzichtelijker is.
Ook kunst en cultuur is uitgesplitst.
Contributie is ruimer begroot. Landelijke bestuurorganisatie is duurder
geworden.
ICT verbruik is ruimer vanwege Snappet.
MR moet advies uitbrengen.
KMPO
Welke punten hebben actie nodig. Aantal punten zijn al opgenomen in het
ontwikkelplan.
Punten die matig zijn volgens de ouderscommunicatie: zou teruggepakt kunnen
worden op een onderwijsavond MR/OR
context: kennis maken met andere culturen. vanaf groep 7/8 en ook Jeelo en IPC
pestgedrag: PBS maar ook voor de onderwijsavond
personeel volgt dezelfde regels: iedereen is anders, is wel een aandachtspunt
waar we het nog eens over moeten hebben in het team.
Veel matige punten zijn al verwerkt in het ontwikkelplan.
Matig volgens lkr.
methodieken: cascademodel helpt hierbij maar moet besproken worden
Een bespreekpunt zijn de vergaderingen. Zijn deze effectief?
Werkdruk: landelijke discussie. Werkdruk verlagende activiteiten zijn in gang
gezet maar worden nog niet zo gevoeld.
Werkdruk is niet in kaart gebracht.
Leon heeft gevraagd of we als PMR dit met hem willen bespreken.
Gezamenlijk gedeelte met Haelen
1.SOP
2. Scheidingsprotocol
SOP
waarom nu op de agenda? Passend onderwijs. Leraren, schoolleiding en bestuur
stellen 1x per 4 jaar het SOP op.
Moet op de agenda komen van de MR. MR geeft advies hierover.
Leon stuurt de presentatie door. Leon laat de oudergeleding MR het SOP
invullen. Het SOP moet ingeleverd worden maar tot het einde van het schooljaar
hebben we de tijd om het nog aan te passen. Vanuit het SOP van het SV wordt
duidelijk welke specialiteiten op welke scholen zijn.
Op Spoltniveau zijn ze bezig om regiegroepen in te richten. Vanuit de
regiegroep kan expertise geboden worden aan een school die dat nodig heeft.
Scheidingsprotocol
1.helder krijgen op welke manier we met gescheiden ouders omgaan. Hiervoor
moet er een makkelijk leesbaar stuk komen.
In groepjes hebben we aangegeven wat we in het document willen.
Leon en Sigrid maken een voorstel.
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Agenda volgende vergadering 31 januari
Tussenevaluatie Snapppet
Extra informatie over Jeelo
9 januari hoeft niet door te gaan aangezien er nog maar weinig bespreekpunten
zijn
protocol gescheiden ouders hoeft niet meer besproken te worden
tekort overblijfouders -> er moet reclame gemaakt worden in het dorp en nog
een bericht op Isy.
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