Nieuwsflitsen MR-vergadering 28 juni 2016
Aanwezig: Elna, Johan, Ingrid, Miranda en Paul
Afwezig: --

1. Opening
Ingrid opent de openbare vergadering.
2. Notulen 11 mei 2016
In onderdeel 5e ‘beleid buitenschoolse activiteiten‘ ontbrak het besluit dat MR heeft ingestemd met de
hoogte van de voorgestelde ouderbijdragen voor schoolreis dit schooljaar. Verder geen opmerkingen.
3. GMR bijzonderheden





Johan neemt het verslag van de laatste vergadering met ons door.
We vragen Paul naar beleid van Skipov wanneer er een asielzoekerscentrum (AZC) komt in
de gemeente Veghel of net buiten deze grenzen maar wel in de buurt. Paul geeft aan dat de
taakstelling voor onderwijs van bewoners van een AZC voor de gemeente is. In Veghel zullen
asielzoekers direct starten in de taalvijver en daarna verdeeld worden over de diverse scholen
in Veghel. Andere gemeenten lossen deze taakstelling ook op binnen hun gemeentegrenzen.
Zogenaamde statushouders hebben vrije schoolkeuze.
In de MR-GMR conferentie van 24 mei jl. is afgesproken dat de MR’en hun notulen voortaan
toesturen aan het GMR-lid dat deze school ‘heeft geadopteerd’.

4. Informatie-uitwisseling met schoolbestuur
4a. Concept schoolplan 2016-2019
We hebben van GMR via mail het ‘Skipov beleidsplan 2016-2020’ ontvangen, dit had Paul al eerder
met ons besproken.
We hebben via mail onze opmerkingen op dit concept schoolplan doorgegeven aan Paul, nu geen
opmerkingen meer. Volgens afspraak met Paul is het concept schoolplan gered vóór 1 augustus a.s.
zodat we dit zsm na de zomervakantie kunnen vaststellen, bespreken in eerstvolgende vergadering.
Na vaststelling van het schoolplan zal er een jaarplan 2016-2017 opgesteld gaan worden, waarin alle
acties zullen worden uitgewerkt.
Donderdag 7 juli komt de inspectie opnieuw onze school bezoeken, we hopen op toewijzing van het
basisarrangement. We wensen het team veel succes deze dag.
Naschrift: Het is gelukt, we zijn van het predicaat 'zwakke school' af en hebben een basisarrangement
gekregen! Complimenten voor het team met het bepalen van deze knappe prestatie. Paul zal op korte
termijn ouders informeren. Het inspectierapport zal tzt ook op de website geplaatst worden.
4b. Nieuwbouw
We gaan na afloop van deze vergadering de nieuwbouw bekijken, Paul ligt dan zaken toe.
4c. Besteding gelden activiteitenrekening
Nu we nog maar één schooljaar tussenschoolse opvang hebben, is de beoogde reservering voor
vervanging van spullen voor overblijven niet langer noodzakelijk. Paul wil begin volgend schooljaar
totaal financieel overzicht maken van kosten en opbrengsten rondom speelplaats en spelmaterialen.
Naast de inkomsten uit kraampjesmarkt, reünie Oldskool en bijdrage Ouderraad kunnen we dan
beoordelen hoe het saldo van deze activiteitenrekening besteed gaat worden. Eerstvolgende
vergadering in nieuwe schooljaar zullen we hierover besluiten nemen.
Naschrift: Paul heeft nadien de oudergeleding gevraagd om een richtinggevende uitspraak te doen
over de financiering van een deel van de gelden aan het nieuwe speeltoestel. De oudergeleding geeft
vooruitlopend op de te nemen besluiten alvast goedkeuring om max. 1/3 (ong. 2000,- euro) te
reserveren voor het speeltoestel buiten. In de eerstvolgende vergadering zal besloten worden
waaraan het overige deel van het budget besteed wordt.
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4d. Jaarrooster 2016-2017
We hebben een definitieve versie ontvangen van Paul met een laatste wijziging t.a.v. de officiële
opening van de nieuwbouw. We zijn akkoord met dit jaarrooster. Paul plaatst dit jaarrooster op de
website voor ouders.
Naschrift: Op 7 oktober staat op het jaarrooster dat alle kinderen om 12:30 uur uit zijn. Ivm de opening
van de nieuwbouw wordt deze schooldag voor alle kinderen verlengd tot 14:00 uur. Ouders zijn op
woensdag 20 juli jl. hierover geïnformeerd.
4e. Formatieplan 2016-2017
De formatie voor volgend schooljaar is rond, Paul gaat deze week nog ouders per mail informeren.
4f. Studiedagen Covey
De theorie van Stephan Covey ‘Hoe 7 gewoontes zorgen voor (zelf)leiderschap bij kinderen’ vormt
een belangrijke basis voor ons cluster schoolplan 2016-2019. De resultaten van deze studiedag zullen
volgend jaar volop aan bod komen in het nieuwe jaarplan/uitvoeringsplan. Wordt traject van minimaal
2 jaar, start in februari 2017. Inhoudelijk hebben we dit onderwerp niet behandeld.
4g. Beleidsplan Skipov 2016-2020
We hebben van GMR via mail het Skipov beleidsplan 2016-2020 ontvangen, dit had Paul al met ons
besproken. Dit beleidsplan is de basis voor ons cluster schoolplan 2016-2019. Verder hebben we dit
beleidsplan inhoudelijk niet meer behandeld.
4h. Peiling tevredenheidsonderzoek
In januari 2015 is er een uitgebreid tevredenheidsonderzoek geweest voor ouders, kinderen en
teamleden. Belangrijk is dat school regelmatig blijft peilen, om ontwikkelingen te kunnen laten zien en
speerpunten voor beleid te kunnen bepalen. Dit zal de komende jaren dus vaker gaan plaatsvinden.
Paul heeft op 23 juni jl. een beknopt tevredenheidsonderzoek toegestuurd naar ouders t.a.v. de
onderwerpen ‘Onderwijsleerproces’, ‘planmatige ondersteuning’ en ‘imago’. Deze onderwerpen zijn
speerpunten in de verbeterplannen van afgelopen jaren. Een vergelijkbaar onderzoek is ook
afgenomen bij de leerlingen van de bovenbouw en de leerkrachten.
Naschrift: helaas is het onderzoek via Parnassys niet correct verzonden naar alle actieve
accounts/mailadressen. Veel gezinnen zijn dus niet bereikt. Paul stuurt hierover nog een aanvullende
mail naar ouders.
5. Mapstukken / ingekomen stukken
5a. Stand van zaken vacature MR
Er zijn geen reacties binnengekomen op de openstaande vacature voor MR. Ook de OR heeft geen
nieuwe aanmeldingen gekregen voor de vacatures in de nieuwe organisatievorm. Johan gaat onze
vacature deze week nogmaals op de website plaatsen. We gaan allen nog ouders actief benaderen.
Als dit niets oplevert, wachten we tot de eerstvolgende informatieavonden in de groepen bij start van
nieuwe schooljaar.
5b. Vernieuwingen organisatie OR
De OR heeft ons een draaiboek toegestuurd over de uitvoering van het jaarlijkse schoolreisje, met
verzoek dit te beoordelen. We bespreken alle opmerkingen. Het draaiboek sluit nog onvoldoende aan
bij de beleidspunten die door school vastgelegd, na brainstormavond van januari jl. Miranda zal dit
terugkoppelen naar de OR.
Het schoolreisje dit jaar naar Duinoord is goed verlopen, kinderen waren enthousiast!
Verder zal Paul met OR in overleg gaan hoe ze de vacatures gaan invullen en hoe de overgang van
de huidige OR naar de nieuwe organisatievorm wordt geregeld.
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5c. Populatieanalyse Mariaheide
In de definitieve populatieanalyse die we hadden ontvangen is toch nog een wijziging aangebracht, dit
naar aanleiding van nader overleg met specialisten. We bespreken kort deze wijziging.
5d. Leerlingenraad
Onderwerp is niet besproken, schuift door naar de volgende vergadering.
5e. Vergaderdata MR 2016-2017
Op basis van het zojuist vastgestelde jaarrooster voor volgend schooljaar zal de personeelsgeleding
met Paul op korte termijn een voorstel doen voor onze vergaderdata. Deze zullen in ieder geval aan
het begin van het nieuwe schooljaar op de website geplaatst worden in de agenda.
6. Rondvraag


Beleid gezonde voeding; Skipov gaat in directieberaad van juli nog een beleidskader
vaststellen over gezonde voeding op school, er zullen dwingende en niet-dwingende eisen
aan scholen gesteld worden. Paul wil vooruitlopend hierop ons bestaande fruitbeleid
aanscherpen en begin volgend schooljaar starten met drinken van water, géén drinkbekers
meer zelf meenemen. Elke groep krijgt een aantal bekers bij het keukenblok in het nieuwe
lokaal, waar kinderen water kunnen drinken.
Wij kunnen ons voorstellen dat met de nieuwbouw ook makkelijk nieuwe regels ingevoerd
kunnen worden, zeker wanneer elke groep de luxe heeft van een eigen keukenblok. Alleen
willen we graag weten welke beleidsruimte we hierin krijgen van Skipov. Wij adviseren Paul
dus de dwingende eisen van Skipov direct in nieuwe schooljaar in te voeren en de nietdwingende eisen te bespreken in ons eerstvolgende vergadering. Wanneer in directieberaad
geen besluiten worden genomen, blijft ons huidig fruitbeleid nog in stand en wordt dit alleen
opnieuw onder de aandacht gebracht bij ouders.
Naschrift: In het directieberaad is geen beslissing genomen over het nieuwe beleidskader, dit
betekent dat huidig beleid niet eenzijdig aangescherpt kan worden op basis van 'Skipovbeleid'. Na de zomervakantie gaan directie en MR verder in overleg over aanscherpen beleid
met drinken van water en gezonde traktaties. School gaat wel zwaar appèl doen op ouders
om voor het pauzehapje alleen te kiezen voor groente en fruit en om kinderen geen drinken
meer mee te geven. School zal faciliteren dat er genoeg water gedronken kan worden.



Protocol ‘Opvangplan vervanging’; Vanaf 1 juli 2016 is de Wet Werk en Zekerheid voor
onderwijs in werking getreden. Skipov heeft voor het invullen van vervangingen nieuwe
collega’s aangenomen. Toch kan het voorkomen dat er geen vervanging is voor een groep, in
dat geval dient een protocol te gelden. Paul heeft ons een protocol voor cluster Maria/Maria
ter Heide toegestuurd. We zijn akkoord met dit protocol.

7. Sluiting
Ingrid bedankt iedereen voor zijn/haar bijdragen en sluit de vergadering om 21.40 uur, we gaan de
nieuwbouw bekijken!!!

