MR Maaspleinschool
18 april 2017
Aanwezig:

Martijn de Moor (voorzitter), Marije Kuus, Fernand Vos, Monique Meurs, Jody
Hoogenberg, Meinou van Dijk, Anke Wammes (notulen)

Mededelingen/rondvraag
Meinou van Dijk heeft een goede start gemaakt op de Maaspleinschool.
Actie(s) n.a.v. de vorige vergadering:
 De notulen van de MR moeten op de website. Meinou neemt contact op met Marco en
koppelt terug aan Martijn, zodat hij eventueel kan ondersteunen.
 Werven van leerlingen: wordt opgenomen in het jaarplan 2017/2018.
 Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage moet via de schooladministratie gaan verlopen.
Anne heeft inmiddels een herinnering gestuurd. Meinou maakt een actieplan om ervoor te
zorgen dat de ouderbijdrage gestructureerd wordt.
Actie: Monique benadert Anne over de financiële stand op van zaken.
Actie: Martijn nodigt Anne en Pelle uit voor de volgende MR-vergadering.
Facebook en website
Er start een groepje voor de werving van nieuwe leerlingen, daar wordt dit in meegenomen.
Ondertussen kunnen de ouders gewoon berichten plaatsen op de FB-pagina van de school. Die
overigens aangepast is in ‘Ouders van de Maaspleinschool’.
Verhogen bijdrage tussenschoolse opvang
De kosten van de TSO worden in kaart gebracht, er moet een nieuw systeem worden aangeschaft.
Wellicht dat samengewerkt kan worden met Kind en Co.
Actie: Meinou koppelt terug in de volgende vergadering.
Schoolzwemmen
Het issue rondom schoolzwemmen (verantwoordelijk van zwemmen ligt bij leerkrachten en niet bij
zwembad, kost veel tijd, etc.) is besproken in het team en daar is een kort verslag van gemaakt. Er
zijn verschillende opties mogelijk.
In de MR worden de verschillende standpunten doorgenomen. Uit een inventarisatie door Marije en
Monique blijkt dat nog veel leerlingen in groep 3, 4 en 5 geen zwemdiploma hebben.
Actie: Meinou communiceert in de nieuwsbrief dat deze discussie leeft en gaat nog na wat SPO
Utrecht beleid heeft, komt voor de volgende MR weer terug in het team. Meinou legt het voornemen
tot besluit voor in de volgende MR
Actie: Marije/Meinou sturen een email naar de ouders van groep 3 met de mogelijkheid om te
reageren naar mr@maaspleinschool.nl.
Vakantierooster
Het vastgestelde vakantierooster voor 2017-2018 is als volgt vastgesteld.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Verlengde meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

14 oktober 2017
23 december 2017
24 februari 2018
2 april 2018
27 april 2018
28 april 2018
10 mei 2018
7 mei 2018
21 mei 2018
14 juli 2018

22 oktober 2017
7 januari 2018
4 maart 2018
6 mei 2018
13 mei 2018
26 augustus 2018
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vrije middag Sint
vrije middag voor Kerst
vrije middag gr 1/2
Koningsdag
Vrije middag sportdag
Vrije middag zomer
Goede vrijdag

05 december 2017
22 december 2017

Studiedag/dag(deel) vrij
Studiedag/dag(deel) vrij
Studiedag/dag(deel) vrij
Studiedag/dag(deel) vrij
Studiedag/dag(deel) vrij

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

26 april 3018
?
13 juli 2018
30 maart 2018

Formatieplan
Voor volgend jaar blijven er 7 groepen op de Maaspleinschool. Er komt dus 1 kleuterklas en de rest
van de groepen blijft homogeen. Aangezien de school wordt gefinancierd op basis van het
voorgaande jaar, heeft dit vooralsnog geen gevolgen voor de formatie. Dat is voor nu heel prettig,
maar dit komt wel doordat de school krimpt, wat minder prettig is. Er wordt nu in het team
besproken hoe overschot aan uren ingezet gaat worden. Ook de administratief medewerker gaat 1
uur per week meer werken. De MR gaat hiermee akkoord.
Het formatieplan moet voor 1 juni a.s. getekend bij het bestuur van SPO Utrecht zijn. We lassen een
extra vergadering in om het formatieplan te bespreken: 23 mei.
LB-functies
Actie: Meinou neemt in het formatieplan een voorstel op voor welke LB-functies ingevuld gaan
worden.
Begroting
Er komt een nieuwe begrotingstool vanuit SPO Utrecht. De begroting moet 7 juni gereed zijn.
Actie: Een P en een O-afvaardiging bekijkt en bespreekt de begroting met Meinou. Fernand (P) en
Martijn (O) bieden zichzelf aan.
Terugkoppeling vanuit de GMR (door Marije Kuus)
Bestuursgericht inspectietoezicht
Saskia de Jong is adviseur onderwijskwaliteit. Zij vertelt ons dat de inspectie volgens een nieuw
onderzoekskader gaat werken. Dit wordt in september wettelijk. Het afgelopen jaar is het op
proefbasis al geprobeerd. Het idee erachter is dat in het onderzoek eerst gesproken gaat worden met
het bestuur. Zij doen een verificatieonderzoek, laten zich informeren over mogelijke excellente
scholen en scholen die al langer onvoldoende scoren. Dit onderzoek vindt in 2017-2018 plaats. Er
wordt gekeken of het bestuur voldoende zicht heeft op de onderwijskwaliteiten. Of er een
professionele kwaliteitscultuur is. Of er actief wordt gecommuniceerd over de prestaties van het
bestuur en de scholen. En het financiële stuk. Dit nieuwe systeem zorgt ervoor dat er meer dialoog
plaats vindt. Ondanks dit moet de inspectie alsnog iedere vier jaar een school bezoeken. Het
onderzoeksteam wil ook met de GMR praten tijdens het onderzoek. Een voorbeeldrapport staat op
de site van de inspectie.
Wie is onze pestcoördinator?
Thea benoemt het probleem van het lerarentekort. Ze geeft aan dat er in de GMR en in de MR
ideeën geworven kunnen worden wat we met een uitval van een leerkracht kunnen doen. SPO is op
allerlei manieren hard aan het werven. Ze staan bekend als een goede werkgever. De begeleiding van
nieuwe leerkrachten gaat goed met het oog op PRO en de schoolopleiders. Er is in het afgelopen jaar
meer mogelijkheid geweest om mensen als vervanger in te zetten op ambulant werk, maar dat
wringt met de hoeveelheid vervangers.
2

Hennie Lenen gaat met pensioen.
Op 24 mei komt de financiële commissie bij elkaar. Er is een vacature vrij en ze zoeken iemand met
spoed.
Het arbobeleidsplan wordt verschoven naar de volgende vergadering omdat iemand in twijfel trekt
of het een advies stuk is ipv een instemmingsstuk.
De functie vertrouwenspersoon wordt overgenomen. Twee leden van de GMR hebben een gesprek
met haar gehad en hadden hier een goed gevoel over.
Wat kan de rol van de MR en de GMR zijn wbt de werkdruk?
De P-MR wil hiermee aan de slag. Voor de O-MR ligt dit lastiger. Eens in de vier jaar wordt een RIE
(risico- inventarisatie en evaluatie) gedaan, daar hebben we gezamenlijkheid in.
We vragen de GMR een gemeenschappelijk aanpak na te streven.
WVTTK
De regels van de MR: op de agenda voor de volgende keer.
Planning vergaderingen MR en GMR
Schooljaar 2016/2017
GMR

MR

di 11-4-2017

di 18-04-2017

di 13-6-2017

di 20-06-2017

Extra vergadering: 23-5-2017

Input of vragen voor de MR-vergadering kunnen aangeleverd worden via mr@maaspleinschool.nl.
De MR van de Maaspleinschool bestaat uit:
Oudergeleding: Martijn de Moor (vader van Maya uit groep 2 en Jaro uit groep 6), Jody Hoogenberg
(moeder van Danai uit groep 4) en Anke Wammes (moeder van Wytze uit groep 4 en Dora uit groep
5).
Leerkrachtgeleding: Fernand Vos (uit groep 6), Marije Kuus, Monique Meurs (beiden uit groep 3).
Meinou van Dijk (directeur) is geen lid van de MR maar wel regelmatig bij vergaderingen aanwezig.
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