Vergadering MR 2 december 2019

Aanwezig: Benno, Hugo, Nienke, Sebastiaan, Marian, Ellis en Linda

Vaststellen agenda en goedkeuren notulen:
Notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de site. Schaduwleden en staking als extra punt
toegevoegd.
Mededelingen:
Team:
We hebben een aantal studiedagen gehad.
- Spelend leren: groep 1 tm 4. Andere manier van lesgeven. Leerkrachten zijn erg
enthousiast. Op vrijdag 13 dec. gaan de leerkrachten kijken op een andere school. De
kinderen van de onderbouw zijn dan vrij. Het is de bedoeling dat de groepen 3 en 4 meer
aansluiten bij de werkwijze van de kleuters.
- Bewegend leren: Studiemiddag voor alle leerkrachten. Veel voorbeelden, heel waardevol.
- Themavergadering: over executieve functies en taalintegratie bij andere vakken.
Directie:
- Nieuws over collega's uitgewisseld.
- Verzuim van Heeckeren is nu oranje in plaats van rood. We gaan de goede kant op!
- Benno gaat vanaf januari nog 0,7 werken in plaats van 0,9. Samen met Bernadette gaat hij
kijken hoe de directieaken ingevuld gaan worden. Di-woe-do blijven de vaste dagen. Voor
het team zal er als het goed is niet veel veranderen. Alleen lastig dat er af en toe op vrijdag
geen directie is. Bernadette en Benno zijn er samen nog voor 0,9 dat moet genoeg zijn voor
de directietaken van onze school. Ook omdat we de komende jaren gaan krimpen. Nu Benno
minder gaat werken komt er extra geld vrij om in te zetten voor werkdrukverlaging.
Post:
Weer een info MR binnengekomen.
Jaarverslag Heeckeren:
Het verslag was als bijlage naar ons gestuurd. We nemen het kort nog even door.
- Het leerlingaantal daalt. Maar het valt wel op dat we steeds meer kinderen op school
krijgen die verder van school wonen, niet alleen uit de wijk.
- De deelonderwerpen uit het jaarplan zijn aangegeven met kleuren. Behaald is rood, in
ontwikkeling is oranje en behaald is groen. We hebben nog even over deze kleuren
gesproken. Ze lijken misschien wat minder positief dan het in werkelijkheid is. En je kunt ook
niet zien waar je precies in het proces zit. Er zijn veel deelonderwerpen, maar die worden
dan ook over meerdere jaren uitgesmeerd. Ontwikkelingen gaan snel, dus we moeten ons
steeds aanpassen.
- Vanuit de leerlingen hebben we teruggekregen dat ze meer eigenaarschap zouden willen.
Dit is iets wat we zeker moeten gaan oppakken.
- 2018 is met een positief saldo afgesloten. Jammer dat je dat als school niet zelf mag
uitgeven. De stichting bewaart dit. Zij moeten ook reserves hebben om een gezonde
stichting te blijven.

Financiën:
2019 was van tevoren al negatief begroot, maar door het verkrijgen van extra gelden lijkt het
toch nog mee te vallen. Het jaar is nog niet voorbij, dus het definitieve saldo komt nog.
In de begroting die Benno moet maken wordt heel veel al ingevuld. Bijvoorbeeld het geld dat
je krijgt voor iedere leerling en ook het deel dat je daar weer voor af moet staan. Het jaar
2020 is positief begroot. We hebben de kostenposten met elkaar doorgenomen.
Op dit moment hebben we als MR alleen nog maar adviesrecht. Vanaf 2021 krijg je als MR
instemmingsrecht wat betreft de begroting.
Aanzicht schoolgebouw:
We hebben dit al vaker besproken. Vanaf de straat is het niet duidelijk zichtbaar dat hier een
school is en in het donker al helemaal niet. We bespreken de mogelijkheden en de wensen.
Misschien tekst op de zijgevel, of een bord bij het hek aan de straatkant. We hebben hierbij
wel te maken met de andere gebruikers van dit gebouw. De school is niet de enige eigenaar.
Er wordt een ontwerper gevraagd om eens met ons mee te denken.
GMR:
De GMR is op dit moment bezig met:
- de begroting
- invulling directiefuncties
- de staking die er in januari misschien aankomt
- de invulling van de jaarvergadering
Staking:
Er zit misschien weer een staking aan te komen. Deze keer twee dagen, op 30 en 31 januari.
Er is wel nog veel onduidelijkheid, net zoals voor de staking van 6 november. We moeten
maar afwachten wat er gaat gebeuren. En als het doorgaat de ouders zo snel mogelijk
informeren.
Nieuwe schaduwleden:
Er is onlangs een nieuwsbrief verstuurd waarin de nieuwe leden van de MR zich hebben
voorgesteld. Nu wordt er een oproep gedaan voor nieuwe schaduwleden. Als er na deze
oproep geen aanmeldingen zijn gaan we zelf mensen benaderen.
Rondvraag:
Ter kennisgeving: De laatste mail, voorafgaand aan de staking van 6 november, was niet
heel sterk. Deze mail riep juist vragen op.

Sluiting: 21.35u

Vergaderschema 2019-2020:
Donderdag 23 jan. 2020
Dinsdag 10 mrt. 2020
Maandag 18 mei 2020
Dinsdag 23 juni

