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mr-vergadering 1 oktober 2019
Sjoerd, Frenny, Patricia, Frank, Marja, Ad en Merit
-

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen extra punten toegevoegd
3. Notulen
De notulen van de vorige vergadering worden per pagina beoordeeld en akkoord bevonden.
4. Inbreng Frank
• Schoolplan 2019-2023
Er wordt een aantal aanvullingen en correcties gedaan op het schoolplan zoals dat nu staat. In het
jaarplan worden de activiteiten voor dit jaar verder uitgewerkt. Aan dit plan wordt het stuk van de
MR nog aangepast.
• Vacature groep 8 – samenstelling sollicitatiecommissie
Ilona verlaat vanaf 3 november De Schakel. De vacature is uitgezet, maar er is nog geen reactie op
gekomen. 18 oktober is de sluitingstermijn voor de vacature. 21 oktober is de briefselectie
woensdag 23 oktober.
• Hoogte ouderbijdrage
De oudervereniging heeft voorgesteld om de ouderbijdrage te verhogen naar 45 euro voor 1e kind
en 40 euro voor 2e kind. De MR gaat hiermee akkoord.
• Inspectiebezoek – dinsdag 29 oktober
Dinsdag 29 oktober komt de inspectie naar De Schakel voor een themabezoek Schoolverschillen.
De hulpvraag per kind is steeds meer divers, zowel naar boven als naar beneden. De inspectie
geeft geen beoordeling, ze gebruikt de inzichten voor hun eigen verslag.
• Vergaderdata MR (naar bestuur)
De voorgestelde data, zie onderaan de notulen, zijn akkoord. Voorstel is om de vergaderingen
vanaf 19.30u te starten. Rob Blatter wordt uitgenodigd om bij de volgende MR-vergadering
aanwezig te zijn als bestuurslid. Ook Wiggert-Jan, ons aanspreekpunt vanuit de OPR, nodigen we
ook uit voor een open gesprek.
• Jaarverslag MR (naar bestuur)
Het jaarverslag van de MR is opgesteld door Sjoerd en wordt tijdens de vergadering nog op een
aantal punten aangevuld.
5. GMR/OPR

De GMR is van mening dat er tussen de gemeenten grote verschillen zijn wat betreft de
samenwerking met het Samenwerkingsverband. De ontevredenheid met het
Samenwerkingsverband vanuit De Schakel is groot.
In de GMR zijn de jaarstukken besproken. Er blijft veel geld op de plank liggen bij de besturen.
De GMR moet hier actiever op sturen richting het bestuur. In het volgende overleg wordt
besproken hoe de GMR beter op kan pakken. Er moet individueel naar de scholen gekeken
worden en daarnaast waar er binnen alle scholen van een bestuur collectief behoefte aan is.
Er komen 5 inspiratiemiddagen over hoogbegaafdheid waaraan alle scholen deel kunnen nemen.
Vaste agendapunten GMR: begroting, passend onderwijs, evaluatie werkgroepen, beleid
inschaling docenten, beleid aanname jonge docenten die boventallig zijn.
6. Wat verder ter tafel komt
Woensdag 6 november is er mogelijk een stakingsdag van alle scholen.
Dikkertje Dap: vanaf 1 januari gaan zij stoppen. De ouders zijn hierover geïnformeerd, maar het
bestuur en de scholen niet. Er is mogelijk wel een partij om dit over te nemen. Dit is niet Pipi. De
MR vindt het niet prettig hoe de gang van zaken is gelopen en maakt dit kenbaar aan de gemeente
middels een brief.

Volgende vergaderdata MR, start 19.30u
Dinsdag 3 december
Maandag 27 januari
Dinsdag 31 maart
Woensdag 3 juni
Maandag 6 juli

