Medezeggenschapsraad De Neerhof
Notulen MR-vergadering 9-11-2015, 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, Erik Kamman
Afwezig m.k.: -

NOTULEN MR DE NEERHOF
1. Opening
Riëtte de Bruijn opent de vergadering.

2. Welkom Erik Kamman en Ester Verhoeven, voorstelrondje
Riëtte de Bruijn licht de stand van zaken toe m.b.t. de kandidatuur MR.
Ester Verhoeven en Erik Kamman kunnen per direct lid worden van de MR.
Er ontstaat met hun toetreding een scheve verhouding qua ouder- en
leerkrachtgeleding, 4 ouders t.o.v. 3 leerkrachten, maar dat is een bewuste
keuze i.v.m. het onderwerp IKC. De 3 zittende leerkrachten in de MR zijn
hiermee akkoord.
Iedereen stelt zichzelf kort voor.

3. Vaststellen agenda, notulen en doorlopen actielijst 7 november 2015
Notulen worden vastgesteld.

4. Formatie / leerlingenaantal per 1 oktober 2015
Het leerlingenaantal was 282 (peildatum 01-10-2014) en wordt 258 per 1
oktober 2015. Dit is iets beter dan de prognose.
Er zijn genoeg aanvragen voor inschrijvingen en de kinderopvang zal ook
e.e.a. stabiliseren.
Desondanks zal deze daling in leerlingenaantal consequenties hebben voor
de formatie kunnen we nu al concluderen.

5. Schoolgids
De Schoolgids is nog niet definitief. De MR wil het IKC-stuk specifiek apart
benoemd hebben en houdt hier de vinger aan de pols.

6. Schoolplan
Het Schoolplan wordt besproken. Ook hier is de MR van mening dat het IKCstuk apart vermeld moet worden. De MR stemt derhalve niet in met het
Schoolplan. Riëtte de Bruijn koppelt dit terug aan de directie.

ACTIE

7. Nieuwe school
Schoolplein
Riëtte de Bruijn licht de financiën toe m.b.t. het schoolplein.
Verkeer
De Gemeente is geïnformeerd over de situatie en buigt zich over de huidige
stand van zaken. Er zullen nog acties volgen om de verkeersveiligheid te
vergroten. De aanvragen die tot nu toe gedaan zijn, zijn allemaal op korte
termijn opgevolgd. Dat is positief.
Tussenschoolse opvang
De MR wil dat het protocol TSO herzien wordt met de wijzigingen zoals
opgesteld in de vergadering van 29 juni jl. Deze zijn namelijk niet
doorgevoerd. Miryam van der Stee zal de wijzigingen doorgeven met de
motivatie dat dit noodzakelijk is om vertrouwen te scheppen bij alle partijen.

MvdS

8. IKC – Integraal Kind Centrum
Riëtte de Bruijn heeft een tijdpad opgesteld n.a.v. de cursus IKC die de MR
heeft gevolgd. Dit tijdpad wordt door iedereen akkoord bevonden.
We gaan een brief aan CvB sturen over dit te volgen tijdpad met toelichting
als antwoord op het schrijven van Will Aper. Miryam van der Stee stelt de
brief op.

9. GMR
Er is een bijeenkomst geweest over de vorming van een nieuw bestuur. Het
profiel was veel te breed opgesteld, waardoor er geen bestuurder gevonden
werd. Na het aftreden van het CvB tijdens de vakantie, is er een lid
(voorzitter) van de RvT aangesteld als ad interim. Er is nu sprake van
onbehoorlijk bestuur, vanwege dubbele pet. Er spelen veel problemen binnen
de Stichting m.b.t. het bestuur die ook inmiddels juridisch worden
uitgevochten. De MR heeft hier verder geen invloed op en neemt dit ter
kennisname aan.

10. OR
De werkgroepen die onder de OR vallen zijn allemaal druk bezig met hun
werkzaamheden. Het loopt goed.

11. Werkgroep Communicatie
Invulling nieuwe website
De invulling van de website wordt overgenomen van Chantal van de Meer.
Het wordt dus opgepakt, maar vraagt nog wat handigheid en oefening.

12. Ingekomen en uitgaande stukken
13. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen noch opmerkingen.
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