Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst
26 maart 2015, Kroeten

Aanwezig:
Kroeten:
Helga Spelt (VZ, OL), Jaimy Sormani (OL) Audrey Dankers (LL)
Masja de Pender (LL)
Groene Hil: Ellen Schellekens (LL), Anjo Schaerlaeckens(LL),
Lucy de Schepper(OL)
MT:

Joost Matthee

Afwezig:

Vicky de Jager (OL)

Notulist:

Lucy

1. Opening
Helga opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Punten Directeur / MT
a) Begroting
Begroting 2015 is doorgenomen en besproken. MR gaat specialist
raadplegen.
b) Nieuwe CAO in combinatie met uren rooster docenten
De nieuwe CAO heeft mede tot doel de grens van 40 uur werken per
week te bewaken. Wettelijk gezien moeten de leerkrachten terug in uren.
Vanuit GMR is een groep samengesteld om te bekijken hoe de nieuwe
CAO in de praktijk toegepast zal worden.
Nieuwe CAO vraagt ook om aanpassing van de huidige lestijden.
In overleg met de MR zijn 2 modellen gemaakt die beiden voldoen om
betreffende doelen te bereiken. Onder de ouders zal gepeild worden welk
model de voorkeur geniet, waarna de oudergeleding van de MR een
beslissing zal nemen. Oudergeleding van de MR heeft hierin
instemmingsbevoegdheid.
c) Punten uit jaarplanner MR
Rekencommissie heeft weer een bijeenkomst gehad. Audrey komt hier
later op terug.
Ook is er inmiddels een overlegmoment geweest met betrekking tot de
groepsindeling 2015/2016. Er zijn een aantal opties ontstaan, die tegen
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elkaar afgewogen zullen worden. Streven is om uiterlijk 10 weken voor de
eerste vakantiedag de definitieve indeling klaar te hebben.
d) Vragen van ouders februari 2015
Vanuit MR ontvangen betreffende ouders een schriftelijke reactie.
3. Aan- afwezigheid
Vicky is met kennisgeving afwezig.
4. Vaststellen notulist
Lucy notuleert. Volgens afspraak gebeurt dit per toerbeurt, en zorgt notulist
voor versnapering tijdens de vergadering.
(Audrey, Jaimy, Ellen, Lucy, Vicky, Masja, Anjo)

5. Vaststellen Agenda
Audrey wil volgende 3 punten inbrengen:
- rekenmethode
- medicijngebruik
- competentie 9
Masja wil het volgende punt inbrengen:
- rapportcommissie
Punten worden na agendapunt 6 (vaststellen notulen) besproken.
6. Vaststellen notulen vorige MR vergadering dd 05 februari 2015
De notulen worden goedgekeurd.
6.1 ingebrachte punten Audrey
- rekenmethode
Rekencommissie is volop aan de slag gegaan met bepalen nieuwe
rekenmethode. Inmiddels zijn er proeflessen gegeven uit de methoden
“Wereld in Getallen” en “Pluspunt”.
Naar MT is het advies uitgebracht om “Wereld in Getallen” aan te schaffen.
- medicijngebruik
Binnen de stichting is het beleid “gebruik en medisch handelen” ingevoerd
met als belangrijkste regel: verantwoording medicijngebruik ligt niet bij de
leerkracht. Ouders zullen altijd worden ingelicht bij toedienen van medicijnen
(bv paracetamol bij hoofdpijn).
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- competentie 9
Uit enquête is gebleken dat er meer aandacht voor levensbeschouwelijke
zaken / waarden verwacht wordt. School heeft dit meegenomen in plan als
verbeterpunt en team gaat hiermee aan de slag.
6.2 Ingebracht punt Masja
Onder leiding van Paul Duijvelaar is met een aantal leerkrachten een
rapportcommissie samengesteld. Bekeken wordt of de percentages in de
rapporten kunnen worden omgezet naar cijfers. Ook wordt bekeken of de
percentages van de zaakvakken gelijkgesteld kunnen worden.
7. Behandeling openstaande actiepunten
actiepunt 50: afgewerkt
actiepunt 56: afgewerkt
actiepunt 57: Helga mailt Reinier (voorzitter OC)
actiepunt 58: Masja en Ellen
actiepunt 59: Stuk info voor ouders m.b.t. OC mailen naar MR. Zie punt 57.
Actiepunt 60: brief is beantwoord door Jaimy, afgewerkt
8. Terugkoppeling GMR (Masja)
Kober Kinderlunch wordt nog professioneler. Verschillende prijzen voor
overblijf op scholen worden gelijkgetrokken.
Komt een vooraankondiging in de Heksenketel.
Ook zal Kober een voorstel doen met betrekking tot verzorgen van
activiteiten tijdens het overblijven.
Tevens is het mobiliteitsbeleid goedgekeurd, evenals de
competentieprofielen voor de intern begeleider en onderwijsassistent.
Notulen GMR zijn op dit moment nog niet gereed. Deze zullen na opmaak
alsnog worden doorgestuurd.
9. Mededelingen voorzitter
a. ingekomen stukken
I. presentatie OC en MR voor Heksenketel + ouder info pakket
(schuift door naar volgende vergadering)
II. binnengekomen brief
Ouders krijgen terugkoppeling van MR
b. geen uitgaande stukken
10. NBS Burgst mailadres MR
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Masja en Ellen zijn in overleg met de NUTS ICT-coördinator om voor de MR
een @nbsburgst adres te activeren.
11. Concept Jaarplan MR 2014
Jaarplan zal volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd worden
aan Joost.
12. MR presentatie op intranet
Voorstel om (groeps)foto van MR-leden toe te voegen aan presentatie.
13. Kopij schrijven Heksenketel
Deadline Kopij

Onderwerp

Schrijver

14. Rondvraag
geen vragen of opmerkingen
15. Datum volgende vergadering
Donderdag 21 mei 2015 20:00u, locatie Kroeten.
Dan tevens data schooljaar 2015/2016 plannen.
16. Sluiting
Helga sluit de vergadering.
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ACTIEPUNTENLIJST
Nr
45
53
57
58
59
60

Onderwerp
Jaarverslag MR
Nieuwe MR tekst doornemen
Mailadressen voorzitters OC achterhalen
Mogelijkheden mailadres MR nagaan. Vraag ligt
bij ICT-coördinator NUTS
Stuk OC (voor ouders) mailen naar MR
Ingekomen brief betr. muzieklessen
beantwoorden

Door
Jaimy
allen
Helga
Masja +
Ellen
Helga
Jaimy

deadline

AFGEHANDELD
Nr
46

47
50

54
56

Onderwerp
Bereikbaarheid MR site verbeteren, inclusief
ouderleden presenteren
MR mail bijhouden
Verkiezingen nieuwe MR leden
Bedankmail inzet leerkrachten, MT en
administratie over betaalgedrag ouders bij
schoolreisjes. Dit wordt bij de nieuwe brief
betreffende schoolreisjes gevoegd
Mail naar ouders inventariseren punten
Kober/overblijf
Snoep op sportdag terugkoppelen
leerkracht
OC
Vraag aan MT : standpunt

Door
Jaimy

datum
08-01-2015

Anjo, Ellen
Anjo

05-02-2015

Masja,
Ellen,
Anjo
Ellen

08-01-2015

Audrey
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