Notulen MR OBS De Meander
dinsdag 20-12-2016
MR vergadering - 20.00
Wie notuleert? Fennie
Aanwezig: Maartje, Ingrid, Remco, Fennie. Joop vanaf 20.30 uur.
Afwezig mk: Alita (ziek)
1. Agenda vaststellen
2. Binnengekomen stukken en vragen
Antwoorden van Igor vanuit GMR over beleid formatiekrimp en
ontslagreglement en overplaatsingsrecht. Het is geen ontslagrecht, maar een
overplaatsingsrecht. Dit is wat anders dan mix&match, dan zoek je zelf naar
een plek. Hoe zit het met de ontvangende school? Kan die de leerkracht
weigeren omdat het niet past in wat de school nodig heeft. Bespreken met
Joop onder punt 9.
Ingekomen vraag: notulen MR op de website niet up to date. Maartje gaat
dit nakijken en aanvullen.
3. Aanmelding MR-leden, drie nieuwe leden hebben zich aangemeld. Dat
betekent dat er geen verkiezing nodig is. Maartje nodigt ze uit voor
introductie MR en vanaf nu worden de nieuwe leden uitgenodigd om de
vergaderingen bij te wonen en meelopen. Bericht naar de nieuwe leden dat
ze miv schooljaar 2017-2018 de oudergeleding van de MR vormen. Tevens
wordt gevraagd of ze een stukje willen schrijven voor nieuwsbrief waarin zij
zichzelf voorstellen.
4. Begroting 2017
Overlegvergadering - 20.30 uur
5. Opening
6. Agenda vaststellen
Geen aanvullingen
7. Notulen vorige vergadering (22-11-2016)
Communicatie naar ouders: naast ontwikkeling van het kind ook aandacht
voor algemene communicatie naar ouders. Bijv minimale fotomomenten per
jaar per groep en minimaal aantal keren een groepsbericht uit de klas naar
ouders toe, adres/telefoonlijst per jaar, digitale intekenlijsten, zijn alle
zaken waar je als school snel positief kan scoren bij ouders. Vraag om dit
mee te nemen naar het team.
Ouder-kind gesprekken: uitgangspunt is twee weken spreekweken, daarbij
biedt je minstens 2x de mogelijkheid tot half 7. Dit is besproken in het
team. In april volgende ouder-kindgesprekken dit beleid aanhouden en
daarna weer op agenda om te bespreken of er ouders aangeven hier
problemen mee te hebben.
8. Mededelingen vanuit directie
Ouder-kind gesprek, voorstel tot tekst voor nieuwsbrief ten tijde van
volgende ouder-kind gesprekken en bij start schooljaar als de cirkel naar
huis wordt meegegeven. Tekst nog iets bijstellen mbt de verschillende rollen

tijdens het gesprek. Doel is zoveel als kan open met elkaar bespreken,
resultaten, leerdoelen, aandachtspunten. Team is ook lerende om deze
gesprekken te voeren die een andere vaardigheid vragen dan
oudergesprekken.
9. Formatie gevolgen
Mix&match bevat 2 groepen herplaatsers en doorstromers. De herplaatsers
hebben voorrang op doorstromers. Een ontvangende school kan weigeren,
maar uiteindelijk bepaald CVB waar de leerkracht terechtkomt als er dreigt
geen plek te zijn. Ben je eenmaal geplaatst mag je 4 jaar blijven volgens de
mix&match regel. Dit is meerkring beleid. Opbouw formatie volgens last infirst out is uitgangspunt, maar er is altijd mogelijkheid geweest om af te
wijken van “last in-first out”, maar bijv op basis van wat een school nodig
heeft en afspiegelingsprincipe. Dit moet wel gemotiveerd worden. Dit gaat
Joop de komende weken doen. Invalkrachten, niet in dienst van Meerkring,
tellen niet mee in de formatie en tijdelijke contracten worden bij krimp niet
verlengd.
10. Begroting 2017
Joop mailt email adres van Erwin Klein, controller Meerkring, om te vragen
hoe Meerkring het beleid voor zich ziet nu ze als Meerkring een groter deel
van het budget bovenschools regelen. De scholen zelf hebben beperktere
posten waar ze zelf in sturen, de rest wordt bovenschools beheerd. Doel is
dat de scholen meer overzicht hebben om te sturen op de begroting.
MR vergadering - 21.30 uur
11. Begroting 2017
Akkoord, Maartje zal formulier ondertekenen.
12. Agenda + notulen GMR, g.b.
13. W.v.t.t.k.
Geen.

Datum volgend overleg: dinsdag 24 januari 2017

