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MR
de Mussenberg
HORN

MR VERGADERING 19 april 2018

Opening
Sigrid opent de vergadering.

MR SCHOOLJAAR 2017-2018 (alleen)
Subsidie muziek
De vraag wordt gesteld hoe het zit met de subsidie voor het komend schooljaar.
Komt later nog terug.
Inkomsten huur
Waar gaat het geld van de huur van een klaslokaal van de heemkunde naar toe.
Komt later nog terug.
Aanhalen onderwerpen voor te bespreken
Functiemix
Een aantal jaren geleden werd de functiemix aangekondigd. Op iedere school
zou er een mix zijn van mensen in de LB schaal en mensen in de LA schaal met
de daarbij behorende werkzaamheden.
Nu blijkt dat deze functiemix niet is uitgevoerd op de Spoltscholen.
Hoe kan dit? Waar is het geld wat hiervoor werd toegekend aan het Bestuur naar
toegegaan?
Komt nog later terug.
Spoltauto/verkeer
Het blijkt dat de auto van een medewerker van Spolt vaak fout geparkeerd staat.
Dit kan niet, zeker met het logo van Spolt op de auto. Even navragen.
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Schoolreis
Kan deze schoolreis ook een educatief karakter hebben?
Jaren geleden werd er vanuit een educatief karakter een schoolreis
georganiseerd.
De kosten waren dan ook dubbel. Er werd niet alleen gekeken naar een
educatieve locatie maar ook naar een locatie waar de kinderen konden spelen.
Door de ouders van toen kwam er veel commentaar op de educatieve schoolreis.
Toen is besloten dat de schoolreis een speelser karakter moest krijgen en
educatieve uitstapjes onder een ander noemer doorgingen.
Nu zijn er educatieve uitstapjes en de schoolreis.
Evaluatie Snappet
Mayke heeft de MR een evaluatieverslag gestuurd.
Deze evaluatie klonk erg positief. Blijft Snappet in de school (het is een pilot)
Of wordt er nog naar gekeken?
Er zijn geregeld bijeenkomsten over Snappet door de leerkrachten, waarin het
werken met Snappet wordt besproken.
Ook de problemen en mogelijkheden.
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Nieuws uit team en directie (samen met Haelen)
Vragenlijst gescheiden ouders
Dit document is naar de GMR gestuurd en zij waren erg positief over dit
document.
Ze willen dit ook dan gaan hanteren op alle scholen binnen Spolt.
Probleem is nu wel dat vanwege de Privacywet heel veel vragen niet meer
kunnen worden gesteld.
Wordt vervolgd.
Overlegmodel
Er zal opnieuw gestemd moeten worden over het Overlegmodel.
(21 mei t/m 25 mei 2018 )
In de stemcommissie zal een werknemer, een PMR –lid en een lid van de
directie plaats moeten nemen.
Groepsindeling
De communicatie over de groepsindeling naar ouders kan blijven zoals het is.
Misschien in de Schoolgids opnemen, om dat het ieder jaar terugkomt.
Opmerkingen:
- meer de visie benadrukken
- wanneer worden er combinatiegroepen geformeerd
- bij punt 2 en 3 : evenwichtige verdeling niet 2x vermelden.
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Nieuws uit team en directie(samen met Leon)
Onderwijsavond
Voorstel van de MR om deze avond door te schuiven naar het volgend
schooljaar en dan misschien combineren met de jaarvergadering van de
Ouderraad.
Dit voorstel gaat Leon meenemen.
Schoolgids
De MR vindt het prima dat deze gids op deze wijze wordt gepubliceerd.
Werkdruk
Inmiddels is de werkgroep hier volop mee bezig, en wordt er tijdens de
studiemiddag op 25 april 2018 samen met het team een opzet gemaakt aan
welke punten we aandacht gaan geven.
Formatie
Tijdens de studiemiddag (25 april) gaat het team kijken hoe de groepen het
volgend schooljaar het beste kunnen worden ingedeeld.
Ook is er inmiddels weer een sollicitatieronde geweest. Bij onze school is er 1
FTE ruimte.
Er volgt nog een tweede ronde en dan wordt het afgesloten. Dan volgt er een
indeling op de scholen waar nog ruimte is.
Andere vorm van onderwijs
Een werkgroep is opgericht om zich bezig te houden met onderzoeken of er een
ander vorm van onderwijs mogelijk is. Bijvoorbeeld op niveaugroepen.
Wordt vervolgd.
IPC/Jeelo
Komende week wordt er tijdens de studiedagen een beslissing genomen welke
methode de school gaat volgen.
Functiemix
Het verzoek over opheldering ligt inmiddels bij het Bestuur.
Het blijkt dat Spolt niet komt aan de streefgetallen die toen werden vastgesteld.
Dit wordt onderzocht door het Bestuur, en ook gaat men kijken waar het geld is
gebleven dat hiervoor werd toegekend.
De MR stelt dat dit een zaak is waar de GMR zich ook mee moet bezighouden.
Sigrid neemt contact op met de GMR.
Muziek
Er is een jarenplan voor muziek. Hier is een werkgroep voor.
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Inkomsten huur
De huuropbrengst is in de Begroting opgenomen.

Rondvraag:
Omdat op 28 juni de laatste MR vergadering gepland staat, en we op deze datum
ons jaarlijks etentje hebben, is de vraag of we niet een extra vergadering moeten
plannen, want formatie e.d. hebben eerder toestemming nodig. Dan is 28 juni te
laat.
Leon stelt dat na de studiedagen van de komende week er een uitnodiging komt
voor een extra vergadering.
De vraag wordt gesteld hoe het zit met de speelplaats van de kleuters.
Dit komt nog terug.

Sluiting

Actielijst
Wat
Functiemix

Vrije vrijdagmiddag vóór Kerst en
zomervakantie bespreken met de
GMR

Wie
Sigrid neemt contact op met
GMR

Sigrid neemt contact op met
André

Voor wanneer
Op korte termijn

Op korte termijn

