Notulen MR 3 | 12-9-2017
Plaats
Kbs De Werft

Aanvang
19.30 uur

Nr

Agendapunten

01

Opening en vaststellen
agenda

Afsluiting

Aanwezig
Robert, Luuk, Lilianne, Frank, Ger
en Will, Evelien
Gasten Wim Landman en Maud
Petraeus

Tijd Verantwoordelijke
Voorzitter

Afwezig

Verslag
Robert opent de vergadering om 19.40.
Welkom aan Evelien, zij komt in de plaats
van Liesbeth, die per 1 mei de school verlaat
Gasten; Maud Petraus en Wim Landman
Vorige vergadering van de MR op 9 januari is
wegens te grote afwezigheid (o.a. ziekte)
niet doorgegaan.

02

Vaststellen notulen
vorige vergadering

Voorzitter en
secreatris

•

MR 2- 06 – 03 - 2018

Besluiten

De notulen worden goedgekeurd, na
wat kleine aanpassingen.
03

Ingekomen post

secretaris

04

Mededelingen vanuit
directie/team
Waar is de school mee
bezig?

directeur

•

Voor de MR vergadering hebben
Robert en Ger een gesprek gehad met
Maud Petraus, de ouder die heeft
gemaild over het continurooster.

Begroting 2018
- Format is veranderd, daardoor is de
begroting compacter en bekijken we alleen
een samenvatting.
- Bepaalde ontwikkelingen binnen Breda
zorgen voor daling leerlingenaantal bij
INOS. (bv. nieuwe Montessorischool in
Prinsenbeek)
- Bij de Werft is de verwachting een groei
voor volgend jaar; stijging naar 320 lln
Mede verantwoordelijk hiervoor;
- Peuterspeelzaal.
- Actieve PR.
- Positieve imago en naam van de school (veel
oog voor zorg / warm klimaat)

Consequenties voor de groepen;
Nu op basis van lln aantal recht om met 13
groepen te starten
Dit betekent extra inkomsten om deze groep
te kunnen starten
Pijnpunten voor de Werft door stijging lln
- Werft trekt veel zorgleerlingen
- Extra ondersteuning voor groepen
nodig maar wss maar 1 LIO-er
- Eureka werd bovenschools bekostigd
maar nu is het zo dat de gebruiker
betaald dus de scholen/directie
moeten dit zelf bekostigen uit eigen
begroting.
- Te veel diversiteit van niveau in de
groepen zorgt voor tijdsdruk dat
veelal aan de bovenkant van de
leerlingen zorgt voor niet voldoende
uitdaging. Omdat zorg vaak uitgaat
naar de lln aan de onderkant.
Werft; wil plusklas inrichten binnen de
school in combinatie met Eureka.

LLn met meer zorg;
- klasdoorbroken werken op niveau is een
oplossing maar is nog ver weg
Vanaf 400 lln wordt het financieel beter
Opgelopen begrotingstekort (€ 45.000) in
2017 moet vereffend worden in 2018,
mogelijk om ook iets mee te nemen in 2019.
Schoolontwikkeling

Aanpassing gebouw; komende jaren
Kozijnen en dubbelglas
Nieuwe vloerbedekking
Afdoende ventilatie
Vernieuwing
Schoolomgeving;
Moeizaam eerste half jaar
- Opsplitsing van kleutergroep
- Wisseling IB-er
- Wisseling leerkrachten
- Problemen rondom groep 4 /
vervanging van juf Janneke

Vakantierooster

directie

Opvallend is
- Voorjaarsvakantie valt heel laat
- Paasdagen vallen in de meivakantie
- Met pinksteren ipv 2 dgn vrij nu een
hele week
MR; gaat akkoord met het vakantierooster

05

JAARPLANNING EN
PUNTEN VORIGE
VERGADERING

06

MR 2017-2018

• Planning vergaderingen 2017-2018
• 7 november 2017 19.30
• 9 januari 2018
19.30
• 6 maart 2018
19.30
• 8 mei 2018
19.30
• 12 juni 2018
19.30
- Liesbeth Jooren is vanaf 1 mei 2018 niet
meer in dienst van de school, Evelien is voor
haar in de MR gekomen.
Rolverdeling MR
Luuk wordt secretaris
Will en Lilianne notuleren om de beurt

07

GMR
• Notulen GMR

•

GMR notulen 13-12-2017;

(bijlage)

08

Notulen Ouderraad
(bijlage)

Voorzitter

•
•

Verzoek aan Luuk of hij achter alle
nog missende notulen aan gaat van de
OR. Incl. het financieel overzicht.
Graag rondsturen aan MR leden.
Groep 4
er is onrust bij (klassen)ouders omtrent de
uitval van juf Janneke en de vaak
(onduidelijke) communicatie hierover.
•

09

Ingebracht punt

MR lid (Lilianne)

Punt 4 conceptbegroting; zorgelijk is
de constatering; Inos verliest
marktaandeel wat betref lln aantallen.
Ger heeft dit toegelicht in punt 4 van
deze notulen
Punt 5 verkiezingen; MR spreekt de
hoop uit dat deze verkiezingen ervoor
zorgen dat er een bredere
vertegenwoordiging van Inos scholen
in de GMR zitting neemt.
OR notulen 9 januari 2018;
Ger doet navraag bij OR over intentie
om nieuwe bewoners iets te geven. Dit
is niet gewenst vanuit budget voor
leerlingen.

MR deelt zorg rondom groep 4 en
vertrouwt erop dat de directie ism iber en nieuwe leerkracht de kwaliteit
van het onderwijs in deze groep blijft
waarborgen.
Robert heeft conceptmail verzonden voor
kennismaking Mr.
Robert’s laatste vergadering is op 12 juni
Oproep naar ouders voor lidmaatschap MR
moet voor einde schooljaar.
Is er een Regelement voor de MRverkiezing?
Robert informeert bij Lia en mailt concept
rond.
Correctie; brief continurooster; Mr heeft
waardering uitgesproken over hele
procedure. Maar heeft niet aangegeven dat
er geen nader onderzoek tot 2022 nodig is.
•

10

Mr verkiezing

11

Correctie vanuit MR

Robert

12

wvttk

Lilianne

In hoeverre komt bij nog een extra
stakingsdag het min. aantal uren leerplicht in
het gedrang?
Tot nu toe nog niet.
- 1 calamiteitendag is ingeroosterd die
hiervoor ingezet kan worden

Maud

Robert

-

Wat gebeurt er als het aantal
verplichte uren niet gehaald wordt?
Dan gaat de onderwijsinspectie in
discussie met besturen.
En dat is nu juist waarom er gestaakt
wordt.
Maud dankt MR voor het meekijken
Dankt dat Wim en Maud voor hun
aanwezigheid en interesse in de MR
Vraag; Ger is nu ook leidinggevende van
Eureka, maar bijt dit met de pet van de
Werft? Nee
Wordt Eureka opgeheven? Nee, maar moet
meer onderdeel uitmaken van de Werft.
Werft gaat mede invulling geven aan
onderwijs op Eureka.
Tot nu toe blijven er ook nog andere scholen
gebruik maken van Eureka.
Leren van data; wordt dit weer met de MR
gedeeld? Dit heeft Evelien onder haar

hoede. Zij geeft samenvatting hiervan in
volgende mr vergadering
13

Sluiting

Robert sluit de vergadering om 21.37u.

Actiepunten vanuit voorgaande MR vergaderingen
Wat
Notulen vergaderingen op de site
zetten
Verkiezingen MR
Verzoek aan directie om
inzichtelijk te maken hoe het staat
met de ouderbijdrage
Hoe ziet de bezetting er voor
volgend schooljaar uit, zodat we de
pijnpunten nav begroting 2018
beter in kaart gebracht kunnen
worden voor evt. een reactie naar
het bestuur vanuit de MR
Samenvatting geven van leren van
data

Wie
Lerarengeleding zorgt ervoor dat deze
notulen op de site worden gezet.
Robert vraagt bij Lia na of er een
verkiezingsprocedure is
directie

wanneer
Als de notulen zijn goedgekeurd.

Directie

Volgende vergadering 8 mei 2018

Evelien

Volgende vergadering 8 mei 2018

Terugkoppeling volgende MR
vergadering 8 mei 2018
Volgende vergadering 8 mei 2018

