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MR vergadering

28-11-2018

Onderwerp: Mr
vergadering
Locatie: Het Baken

Vergadering Nr: 2

Aanwezig:
Afwezig:

Notulist: Jelle Gijtenbeek

Eline van de Vossen, Jelle Gijtenbeek, Miranda Fränzel, Rimke Scholten,, Arjenne Velterop en Thijs
Hagen.
-

Thijs opent de vergadering.

MR leden
Geen kandidaten welke zich aangemeld hebben. Jelle en Miranda zullen ouders zelf benaderen.
Jaarverslag
Deze is door Miranda opgesteld, aangeleverd en goedgekeurd.
Mededelingen directie
Inzet ondersteuningsmiddelen. Er was nog financiële ruimte. Hiermee is de externe RT’er extra
beschikbaar gemaakt voor ondersteuning voor bijvoorbeeld extra lees- en reken ondersteuning.

Overplaatsingsbeleid - schoolspecifiek
Dit document moet verplicht aanwezig zijn. Dit gaat over overplaatsing (onvrijwillig) als de school
krimpt. Gelukkig is er bij Het Baken spraken van groei en hoeven er geen leerkrachten onvrijwillig
overgeplaatst worden. Dit document wordt goedgekeurd (PMR positief, oudergeleding ook. Deze
laatste heeft in dit geval adviesrecht)
Werkverdelingsplan
Salarisverhoging, werkdrukmiddelen, vergroting autonomie van teams zijn behaald n.a.v de cao
acties. In de nieuwe CAO staan afspraken als formatie en werkurenverdeling in een
werkverdelingsplan. Dit dient ingevuld te worden door de teamleden zelf. Nog bepalen hoe het
plan goedgekeurd moet worden, democratische meerderheid, 2/3 meerderheid, iemand met een
vetorecht etc……
Op verzoek van het team maakt Thijs een plan wanneer er aan gewerkt gaan worden. Als het
eerste concept klaar plan is, deelt Thijs het concept met het team. Een plan moet een goedkeuring
krijgen. Er dient vanavond afgesproken te worden met welke hoeveelheid teamleden het plan
goedgekeurd is. Er wordt besloten om 2/3 meerderheid te hanteren, afgerond naar boven. (10,5
wordt 11).
Begrotingsplan 2018
De begroting wordt toegelicht door Thijs. Alle vragen vanuit de MR over de begroting worden naar
tevredenheid beantwoord.
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Spelend ontdekkend leren
Vanuit de onderwijs visie wordt dit samen opgepakt met de SKA. De school gaat in de hoek van de
kleuters verbouwen om zo vanaf januari de instroomgroep te kunnen huisvesten. Het kleuterplein
wordt verbouwd tot een lokaal om zo in de toekomst drie groepen te huisvesten. Thijs werkt samen
met een gespecialiseerd bedrijf die adviseert over de inrichting welke aansluit bij de
belevingswereld van de kinderen. De school wil tegelijkertijd de werkwijze bij de kleuters
veranderen. Er moet meer ruimte komen voor spelend en ontdekkend leren. In de lokalen komt
een vaste kring, overige tafeltjes en stoeltjes verdwijnen zodat er ruimte ontstaat voor meer
hoeken. Deze zullen ook groepsoverstijgend worden ingericht (b.v. een grote bouwhoek in het ene
lokaal en een mooie winkelhoek in het andere lokaal).
Thijs licht de plannen uitgebreid toe en laat ons de ruimtes zien waar het om gaat. De MR is
enthousiast en ziet dit als een mooie ontwikkeling.
Noodplan vervanging leerkrachten
Dit is door Thijs opgesteld en gedeeld.

Actielijst
Omschrijving
1.
2.
3.
4.

Verslag vergadering
Benaderen andere ouders
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Eigenaar

Datum
gereed

Status

Jelle
Miranda / Jelle

20-1
31-01

gereed
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