Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst
6 februari 2014, Kroeten
Aanwezig:
Kroeten: Masja de Pender (LL), Audrey Dankers (LL) Helga Spelt (VZ,
OL)
Groene Hil: , Anjo Schaerlaeckens(LL), Michel van Ham (OL), Ellen
Schellekens (LL), Carin Smit (OL)
MT:

Joost Matthee

Afwezig:
Jaimy Sormani (OL)
Notulist: Ellen

1. Opening
Helga opent vergadering
2. Aan- afwezigheid
Jaimy Sornami afwezig met kennisgeving.
3. Vaststellen notulist
Ellen notuleert. Volgens afspraak gebeurt dit per toerbeurt.
(Masja, Anjo, Audrey, Michel, Carin, Jaimy, Ellen)
4. Vaststellen Agenda
Agendapunt 8 wordt gewijzigd:
a. Passend onderwijs- Ondersteuningsplan raad
b. Groepsindeling
c. ADV lkr./compensatieregeling
5. Vaststellen notulen vorige MR vergadering
De notulen van 15 januari zijn te gedetailleerd, zullen worden aangepast
met de opmerkingen en zullen op de website worden geplaatst.
6. Mededelingen voorzitter
Er zijn geen binnengekomen en uitgaande stukken.
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7. Behandeling openstaande actiepunten
44. Betalingsgedrag ouders betreffen schoolreisjes en kamp
Advies MR is goedgekeurd door MT. Procedure zal in de locatievergadering
van 13 februari 2014 door Anjo en Audrey, ter goedkeuring van het team,
worden ingebracht.
Achtergrondstukken seksuele voorlichting zullen middels extra
Heksenketel naar ouders worden verzonden
8. Punten Directeur/MT
a. In de ondersteuningsraad Passend Onderwijs is onze collega van
NBS Boeimeer, Babette Rademakers gekozen.
b. Groepsindeling
N.a.v. de problemen waar vorig jaar tegenaan werd gelopen wordt er een
protocol opgesteld.
Belangrijkste punten zijn
1. het maken van een tijdspad.
Uiterlijk 10 weken voor de laatste schooldag moet de nieuwe
groepsindeling helemaal klaar zijn.
2. MT, Leerkrachten en MR denkt mee d.m.v. placematmethode.
MT heeft dit al gedaan. Er is een lijst met bevindingen opgesteld door MT.
(Zie ontvangen stuk)
c. ADV/compensatieregeling
n.a.v. ingezonden brief heeft MT e.e.a. uitgewerkt
Het is toegestaan het aantal lesuren op jaarbasis terug te brengen.
Gevolg is dan dat alle groepen op woensdag en vrijdagmiddag vrij zijn.(zie
ontvangen stukken).
De invulling van ADV voor de leerkrachten die het einde van de week
werken is hier niet mee opgelost. Zij zullen samen met hun duo/collega
een afspraak moeten maken.
Het probleem van veel gezichten voor de klas is hier wel mee opgelost.
De verandering kan niet voor 2014/2015 worden ingevoerd. Er zijn
goedkeuringen nodig.
9. Terugkoppeling GMR vergadering(Masja/Carin)
Voorzitter is wegens privéredenen afgetreden
Er komt een competentieprofiel voor locatieleiders
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10. Rapporten
N.a.v. van aanbevelingen vanuit de MR heeft Paul enkele voorbeelden
aangedragen. Mogelijkheden lay/out zijn in Parnassys beperkt. Paul zal
de layout kiezen die het beste aansluit bij de wensen van de MR
- Binnen de mogelijkheden kiest MR voor lettertype Verdana
- De opmerkingen staan per vakgebied vermeld
- % Norm wordt bij elk vak vermeld.

11.

Kopij schrijven Hekensketel
Deadline Kopij

Onderwerp
Betalingsgedrag en procedure
schoolreisjes en kamp

Schrijver
Anjo

12. Rondvraag
Michel denkt dat ouders blij zijn met vrijdagmiddag vrij bij 950 uren
rooster
Helga geeft aan dat de vorige notulen erg uitgebreid zijn.
Notulen zullen worden aangepast door Ellen en als bijlage nogmaals
verstuurd worden naar iedereen. Ook worden de notulen nagekeken op
spelling voordat deze op de site geplaatst worden.
13. Datum volgende vergadering
Volgende vergadering is op dinsdag 11 maart op Kroeten 19.30 tot 21.30
uur
14. Sluiting
Helga sluit de vergadering.

Actiepuntenlijst
44

Betalingsgedrag voorstel
naar leekrachten

Anjo en Audrey
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40

Evaluatie Interne
communicatie

Masja en Audrey
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