MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Notulen MR vergadering 12 – 3 – 2018
Aanwezig: Jan-Bernard, Paul, Tim, Judith, Anita, Sylvia, Colinda
Notulant: Liesbeth
Algemeen
1. Opening
Paul heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
a. Secretaris: geen mededelingen.
b. Voorzitter: Paul heeft een document in SharePoint toegevoegd. Dit wordt bij punt 17
besproken.
c. Leden (P)MR: geen mededelingen.
d. Directie: geen mededelingen.
3. Notulen
a. MR: Geen opmerkingen; notulen worden vastgesteld.
b. GMR: Hiervan zijn alleen conceptnotulen.
In de PGMR is gesproken over de stakingsgelden.
Volgens Reint moeten die apart worden gezet ivm eventuele terugvordering.
AVS zienswijze: gelden moeten worden ingezet voor de scholen. Dit wordt
in de GMR besproken.
DAT: gelden zijn geparkeerd, te zijner tijd verder overleg.
Op 13 april is Noord-Brabant aan de beurt in de estafettestaking.
4. Afsprakenlijst
Onderwerp

Actie door

Artikel toesturen

Judith

Vragen over MR in IKC naar Paul
mailen.

Judith

z.s.m.

Is gebeurd.

Vakantierooster op agenda maart

Judith

maart

Is gebeurd.

Lidmaatschap CNV op agenda

Judith

Centraal lidmaatschap vakbond

Tim
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Reactie
Is gebeurd.

Is gebeurd.
in GMR

Is gebeurd.

In SharePoint het
verkiezingsprotocol opzoeken

Judith

z.s.m.

Is gebeurd.

Informatief
5. Taakbeleid /
6. Basismodel – overlegmodel
Deze 2 agendapunten worden samen besproken.
Naast de keuze basis- of overlegmodel neemt Colinda het geplande scholingstraject in
relatie tot visie en focus onder de loep. De Zeggewijzer gaat voor kwaliteit; dat betekent
dat het tempo waarin het traject gelopen wordt mogelijk aangepast gaat worden
zodat Snappet, doelgericht werken en coöperatief leren nog meer eigen gemaakt kunnen
worden. Daarnaast vragen de bijkomende SKOD ICT-ontwikkelingen implementatie tijd.
Elke 3 jaar moet er opnieuw gekozen worden tussen basismodel en overlegmodel.
Colinda heeft in het team een presentatie hierover gehouden. Op de studiedag van 30
maart, waarbij iedereen aanwezig is, wordt door het team een beslissing genomen.
7. Begroting
Vooraf zijn de documenten grootboekrekening, brief goedgekeurde begroting en leerling
ontwikkeling / inzet formatie De Zeggewijzer verspreid.
Colinda geeft hierop een nadere toelichting. Er is financiële ruimte voor extra
ondersteuning indien nodig. In de begroting is niet zichtbaar dat de gelden hiervoor
gebruikt gaan worden. Colinda overlegt met Reint over andere verwoording.
8. Duurzame inzetbaarheid/personeelsbeleid
In afwachting van afspraken op SKOD-niveau. Een werkgroep buigt zich hierover.
9. Visie/schoolorganisatie
Dit is deels ook al besproken in punt 5/6.
De visie en focus worden steeds meer uitgedragen: posters/ 'schilderijen'/ de dagelijkse
praktijk. De schoolorganisatie wordt afgestemd op de visie en focus. Dat betekent dat er
bewuste keuzes gemaakt worden in ondersteuning aan boven- en onderkant/
muziekimpuls versus cultuurloper. De kwaliteit staat voorop, tempo van implementeren
wordt indien nodig aangepast.
Ook bovenschools zijn er ontwikkelingen, bijvoorbeeld op gebied van ICT.
10. Vanuit de jaarplanner; advies GMR, vakantierooster/ADV onderbouw
De rolagenda van de GMR wordt in de eerstvolgende vergadering (20 maart) vastgesteld.
Daarna maakt Reint een nieuwe opzet.
De punten Vakantierooster en ADV onderbouw kunnen van de rolagenda af.
Alleen als er veranderingen op stapel staan, komen deze punten op de agenda.
11. Kwaliteitsmonitor
Het DAT en Vicky hebben van Cees Bos een WMK presentatie (knoppencursus) gehad.
Twee collega directeuren maken een meerjarenplanning wanneer welke quickscans (5
per jaar) en welke schooldiagnoses (1 per jaar) er bovenschools afgestemd worden en
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welke op schoolniveau gedaan kunnen worden. De leerling- en ouder-vragenlijsten
worden in het nieuwe schooljaar afgenomen omdat WMK aan ParnasSys gekoppeld is.
WMK is een zelfdiagnose instrument en bovendien inspectie-proof.
12. Schoolveiligheidsplan
Het team is in afwachting van de verslaglegging van de RI&E. Dit punt komt terug op de
volgende vergadering.
De BHV’ers zijn op herhalingscursus geweest. Deze was erg toegespitst op de praktijk en
werd als prettig ervaren.
Instemming
13. Schoolgids
Komt op de agenda van 15 mei.
14. Financieel jaarververslag De Zeggewijzer
De MR wil graag de begroting kunnen vergelijken met de realisatie en vraagt om een
eventuele toelichting bij grote afwijkingen.
Het financieel jaarverslag van SKOD komt via de GMR naar de MR. Vragen over
afwijkingen kunnen via de GMR worden ingebracht.
Als agendapunt voor volgende vergadering: analyse financieel jaarverslag SKOD.
Paul zoekt uit of er instemming moet worden gegeven: In het laatste reageerakkoord
van Rutte III is afgesproken dat scholen instemmingsrecht hebben op hoofdlijnen van de
begroting. Deze aanvulling op de WMS is ingegaan op 1-1-2018.
Onder 'hoofdlijnen' wordt verstaan: de door het bestuur beoogde verdeling van de
middelen voor het begrotingsjaar op basis van de verdeelprincipes ten aanzien van de
beleidsterreinen onderwijs, huisvesting en beheer, investeringen en personeel.
15. Rondvraag
Jan Bernard: Is er al geld overgemaakt naar de MR? Antwoord Colinda: Volgens Reint
heeft de MR geen eigen rekening meer nodig. Alle rekeningen kunnen direct naar
Colinda.
De MR is het hier niet mee eens, wil graag financieel onafhankelijk zijn, vooral bij
negatief geladen situaties.
Graag dit punt opnieuw bespreken in de GMR: Wat is er definitief afgesproken?
Paul: Hoe zijn de ervaringen met Isy? Antwoord Colinda: 4 ouders werden niet bereikt.
Deze ouders zijn benaderd en er is contact met Isy hoe dit op te lossen.
Judith: Graag volgende vergadering IKC op de agenda. Vooraf kan iedereen al een kijkje
nemen op de website van Kindcentrum Theresia in Eindhoven: www.kctheresia.nl/kcraad/
Ter bespreking/meningsvormend
16. Lidmaatschap CNV, beslissing GMR
Dit punt komt op de agenda van de volgende vergadering.
17. Verkiezing nieuw lid oudergeleding MR
Het draaiboek is uitgewerkt. Paul heeft een wervingstekst geschreven, die volgende
week via Isy wordt verspreid. Later volgt er nog een reminder.
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Volgend schooljaar wordt de taakverdeling opnieuw bekeken.
INSTEMMING VERLEEND MET:
AFSPRAKENLIJST
Onderwerp

Actie door

Financiële ruimte in begroting
anders verwoorden

Colinda in overleg z.s.m.
met Reint

Vakantierooster en ADV onderbouw
van de rolagenda af

Judith

z.s.m.

Schoolveiligheidsplan, schoolgids,
analyse financieel jaarverslag, IKC,
lidmaatschap CNV op agenda

Judith

mei

Uitzoeken of er ingestemd moet
worden met het financieel
jaarverslag

Paul

Is gebeurd. Zie notulen.

Wervingstekst nieuw lid MR
verspreiden
Vergaderdata 2018 – 2019 op
agenda juni

Paul

volgende week

Judith

juni

4

Klaar d.d.

