Medezeggenschapsraad De Neerhof
Notulen MR-vergadering 11-01-2016, 20.00 uur, in basisschool De Neerhof
Aanwezig:

Riëtte de Bruijn, Miryam van der Stee, Chantal van de Meer, Marijke Meijer,
Marjan Farla, Ester Verhoeven en Erik Kamman
Afwezig m.k.: -

NOTULEN MR DE NEERHOF

ACTIE

1. Opening
Riëtte de Bruijn opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda, notulen en doorlopen actielijst 2 november 2015
Agenda vastgesteld. Notulen worden ook vastgesteld.

3. IKC
-

Communicatie CvB
N.a.v. de brief die gestuurd is, ontvingen we snel een uitnodiging voor
persoonlijk gesprek met de ai bestuurder Ad Verdoorn. Riëtte de Bruijn
en Miryam van der Stee zijn namens de MR aanwezig geweest en ook
de directie van de Neerhof was aanwezig.
Er moet zo spoedig mogelijk een ‘Intentieverklaring’ opgesteld worden
waarin Stichting De Waarden en de Roef uitspreken dat er een
samenwerking komt. Pilot is dan De Neerhof. Dit moet ondertekend
worden door de Stichting (Ad Verdoorn) en De Roef (Ino Cornel).
Riëtte de Bruijn en de directie gaan samen een voorstel voor de kaders
opstellen.

-

-

Visiestuk
Volgende vergadering. Stuk is niet compleet. De directie verstuurt het
juiste document. Daarna moet het visiestuk zo snel mogelijk definitief
gemaakt worden.
Pedagogisch beleid
Het concept wordt uitgebreid besproken. Het moet ook nog door het
team besproken worden. Daarna zal de directie alle commentaren
verwerken en zal het stuk wederom in concept aangeboden zijn.
Onze commentaren worden door Chantal van de Meer gebundeld aan de
directie verstuurd.

4. Schoolgids
Definitieve document is ontvangen.

5. Formatie/leerlingenaantal 1 oktober 2015
-

Formatieberekening en SOVA leerkrachten
De afvloeiingslijst is samengesteld. Beschermde posities lopen nog 1
jaar. Voorlopige formatieberekening van de stichting is nog niet
ontvangen. Er wordt bij de stichting een nieuw systeem ingezet,
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waardoor dit nog niet bekend is. Er wordt een nieuw beleid op ingezet.
GMR zal instemming moeten geven, waardoor e.e.a. lang op zich zal
laten wachten.
-

Gesprekken CAO planning
Aantal leerkrachten gesproken. Concept-stuk met takenlijst en alle
afspraken is opgesteld (inhoud van het overlegmodel). Wordt nu aan het
team voorgelegd. Daarna ter goedkeuring aan PMR. OMR krijgt inzage.

6. Schoolplan
Riëtte de Bruijn bespreekt e.e.a. donderdag a.s. met de directie.

7. Schoolontwikkelplannen
Geen documenten voorhanden. Volgende vergadering agenderen.

8. Nieuwe school
-

Schoolplein
Er is een overschrijding van het budget. Dit wordt opgevangen door o.a.
de OR. Het is spijtig dat de stichting noch gemeente een extra bijdrage
heeft willen leveren.

-

Verkeer
Laatste nieuwsbrief geeft uitleg over de stand van zaken.

-

TSO - Beleidsstuk
We hebben nog steeds geen herzien beleidsstuk ontvangen. De MR
heeft schijnbaar een organisatiebreed stuk ontvangen, maar dat moet
ons inziens een Neerhof-versie worden. Er is een vergadering geweest
met de TSO-medewerkers. De situatie lijkt verbeterd.
Miryam van der Stee zal een mail sturen aan Jolanda Ettema, waarin
gerefereerd wordt naar mail van 10 november jl. waarin we al om een
aangepast stuk verzochten. Tevens verzoeken we De Roef om aan het
einde van het jaar te toetsen of ouders tevreden zijn. Hier willen wij de
uitslag van ontvangen.

-

Interne samenwerking gebruikers gebouw
Dit punt is vanuit de OR aangedragen. Het is hen niet duidelijk wie
wanneer gebruik maakt van het gebouw. De directie heeft het overzicht
beschikbaar en hier kan dus altijd naar gevraagd worden.
Aan de toegankelijkheid van het gebouw is nog veel te verbeteren. Hier
wordt aan gewerkt.

9. GMR
Geen opmerkingen.

10. OR
Geen opmerkingen.

MvdS

11.

Werkgroep Communicatie
-

Invulling nieuwe website MR-deel
Chantal van de Meer gaat dit oppakken.

-

Voorstel protocol sociale media
Er wordt gewerkt aan het opstellen van een protocol voor iedereen
inzake sociale media.

12. Ingekomen en uitgaande stukken en doorlopen actielijst
13. Rondvraag en sluiting
Sluiting.

