Verslag Medezeggenschapsraad

O.B.S. De Meander

Datum overleg 22-11-2016
Opgesteld door: Remco
Locatie: teamkamer
Deelnemers
Aanwezig: Simone, Remco, Alita, Fennie, Ingrid en Joop
Afwezig: Maartje

Kort verslag OR-vergadering deel 1 (vooroverleg)
1. 1. Agenda vaststellen
Goedgekeurd
Toegevoegd agendapunten:
Ontslagbeleid; en
Ouder-kindgesprekken
2. 2. Binnengekomen stukken en vragen
Ingrid zal naar GMR reageren over cursussen voor MR-leden, met
het verzoek deze te verplaatsen naar het tweede kwartaal 2017
zodat onze nieuwe oudergeleding hieraan kan deelnemen.

Aktie

Ingrid

Kort verslag Overlegvergadering
3. 3.Opening
Fennie is voorzitter vanwege afwezigheid Maartje.
4. 4. Agenda vaststellen
Agenda wordt goedgekeurd.
Het jaarverslag kan van de agenda, is inmiddels gemaakt.
5. 5. Notulen vorige vergadering d.d. 11-10-2016
De notulen worden vastgesteld.
N.a.v. stoelen teamkamer: deze kunnen worden besteld en komen niet
ten laste van de begroting (is namelijk apart voor gereserveerd).
6. 6. Mededelingen vanuit de directie
Open avond: dinsdag 15-11-2016 was onze Open Avond. Kenbaar
gemaakt via krant, websites, aankondigingen bij SKA, Jumbo en Albert
Heijn. Helaas geen enkele bezoeker. Met het team gesproken over het
moment en andere mogelijkheden om de open dagen kenbaar te
maken.
7. Begroting 2017 en stand van zaken begroting 2016
De begroting 2017 komt als beslispunt terug op de volgende
vergadering. Dit jaar verloopt volgens planning. Het enige dat (ngo) niet
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Aktie

is verrekend zijn de kosten voor de cursussen van het personeel. Joop
gaat daar verder achteraan.
8. Uitkomst rondetafelgesprekken
Vanwege een daling van het leerlingaantal zal er komend jaar 1,4 fte
tekort zijn. Joop heeft bij Meerking argumenten aangedragen om hen
te bewegen toch 8 groepen te behouden:
• Wanneer er gekozen wordt voor een school met 7 groepen dan
kiest Meerkring ervoor om eenzelfde situatie te creëren als bij
De Dubbelster. De school zal alleen maar kleiner worden, de
concurrentiepositie van Meerkring in de wijk Kattenbroek slinkt;
• Combinatiegroepen zijn niet te doen qua leerlingaantallen;
• Door de hele school heen moet gesplitst worden, dit brengt
onrust in de school: bij leerkrachten, ouders en kinderen;
• Kwaliteit moet behouden worden in de 8 groepen, anders
kunnen we leerlingen kwijtraken. Meerkring wordt er beter van
als dit niet gebeurt;
• Behoud leerlingen betekent ook meer kans op toestroom nieuwe
leerlingen;
• Een groep 2/3 moet aansluiten op de visie van een school, dit
moet niet ontstaan uit nood. Een groep 2/3 sluit niet aan op de
visie van onze school, vraagt veel voorbereiding (waar we nu al
te laat mee zijn), kennis en bijscholing.
Daarnaast is het de intentie over 2 jaar te starten met een Integraal
Kindcentrum. Om dit kans van slagen te geven is het niet wenselijk te
starten met minder dan 8 groepen.
Joop houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het aantal
groepen.
Gevolgen huidig personeel?
Joop heeft aan team medegedeeld (studiedag) dat bij inleveren
formatie 2017-2018 wat hem betreft ”er niet gekeken gaat worden naar
last-in-first-out, maar naar dat wij als school nodig hebben”. Je wordt
niet ontslagen want je blijft in dienst van Meerkring.
De MR heeft over bovenstaande nog vragen.
-Is dit een afspiegelingsbeginsel van Meerkring?
-Is dit beleid van afvloeiing op alle Meerkringscholen?
-Wordt een leerkracht overgeplaatst, of moet de leerkracht zelf bij een
andere school solliciteren?
-Wordt de leerkracht op de RDDF lijst geplaatst?
-Is er komend jaar 2016-2017 een RDDF-lijst bij Meerkring?
-Heeft de PMR advies of instemmingsrecht in deze?
.(Bij RDDFlijst bij Meerkring tellen alle dienstjaren voor de plaats waar
je op de lijst wordt geplaatst.)
Joop gaat naar Meerking voor verder informatie over zijn uitspraak
“last-in-first-out”. Ook informeert hij bij Meerkring of er komend
schooljaar een RDDFlijst is/komt-Is er garantie dat wanneer je de Mix
en Match ingaat je twee jaar lang op je nieuwe baan mag blijven?
De PMR geeft mee aan Joop dat de gegeven informatie
”last-in-first-out” naar het team op de studiedag als een vaststaand feit
werd gegeven.
notulen M.R. 22-11-2016
obs. De Meander

Na verder uitdiepen van dit gegeven blijkt dat dit nog in een oriënterend
stadium is. Verzoek MR dit alsnog aan team mede te delen om verdere
onrust te voorkomen.
9. Communicatie naar ouders/ouder-kindgesprekken
In een van de komende nieuwsbrieven zal de gang van zaken rondom
de ouder-kindgesprekken, ook de visie en ervaringen worden
betrokken.
Tevens wordt voorgesteld ook duidelijkheid te geven over tijden ouderkindgesprekken. Tot half 7, wordt toegelicht.

Aktie
Verslag MR-vergadering deel 2 (nazit)
10. Agenda + notulen GMR.
Geen opmerkingen.
11. W.v.t.t.k.
De werving van nieuwe kandidaat0-leden voor de MR loopt nog niet
storm.
Fennie sluit de vergadering. Volgende vergadering op dinsdag 13
december.
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