MR De Vlieger
Notulen MR-vergadering woensdag 15 maart 2017
Aanwezig: mevr. van Rijn (voorzitter) , dhr. Keijzers, mevr. Slats, mevr.
Louwes, mevr. Pyc, dhr. van Aa, mevr. van Dolderen.
Afwezig:dhr van Dijk
Adviserend:mevr. van der Wal - directeur
1 Notulen MR 24 januari 2017
Notulen worden aangenomen.
2 Begeleidingsplan nieuwe leerkrachten .
De ervaren leerkrachten gaan in het begeleidingstraject startende leerkrachten
begeleiden. Zij krijgen hier taakuren voor.
3 Aanpassing pauzetijden (besluitvormend/instemming)
De directie heeft in een brief toestemming aan de MR gevraagd voor het
reduceren van de pauzetijden. De lerarengeleding heeft schriftelijk aangegeven
dat de directie zich niet houdt aan de wettelijke cao afspraken maar stelt voor dit
te gedogen tot aan het eind van het schooljaar. De MR ziet graag dat er een
enquete gehouden wordt over de rusttijden. De directie zal hierop schriftelijk
reageren.
3 Vakantierooster 2016-2017
Er is gezocht naar een verklaring voor het minder aantal roostervrije dagen.
Gedeeltelijk komt dit door dagen die vroeger vrij waren maar inmiddels niet
meer (dag na hemelvaart, vrijdag voor pasen). Dhr. Keijzers vraagt waarom er
twee margedagen zijn waar vroeger één toereikend was. Mevr. van der Wal
geeft aan dat als er onvoorziene zaken zijn (sterfgeval b.v) én ziekte bij een
leerkracht je niet ontkomt aan de twee margedagen. De MR stemt in met het
vakantierooster 2017-2018.
4 Jaarverslag externe vertrouwenspersonen
Het jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen. In het jaarverslag wordt
melding gemaakt van één klacht van een personeelslid bij de
vertrouwenscommissie.
Het contract van de vertrouwenspersonen bevindt zich op de samen-schijf.
5 Pestbeleid
Het pestprotocol bespreken we de volgende vergadering.
6 Nascholingsbeleid visie eerste aanzet

Er zijn op dit moment nog niet veel ideeën m.b.t. de scholing van volgend jaar.
Vorig jaar stond in het teken van handelingsgerichtheid, organisatie én
afstemming. Volgend jaar komt de samenwerking met het SO in beeld. Een
gezamenlijke scholing/kennismaking is uitgangspunt
7 Mededelingen directeur
Langdurig ziekteverzuim:
Mevr. van der Wal geeft aan dat een van de twee interne begeleiders nog steeds
50% werkt. Deze is lastig te vervangen. Mevr. Stevens wordt eind maart aan
haar pols geopereerd. Mevr. Engels is herstellende van een longontsteking.
Het vervangingsfonds wordt formeel augustus 2018 afgeschaft. Het SBO
verzuim op onze school ligt tussen de 4 en 5%. Mevr. van der Wal meldt dat er
gekeken gaat worden hoeveel we betalen en hoeveel we gebruiken. Is daar een
groot verschil dan kijken we of al dan niet het vervangingsfonds continueren. Er
volgt ook een gesprek met iemand van het vervangingsfonds over de werkdruk.
Op dit moment is het schoolplein even af. In het voorjaar wordt het vergroend
met de nodige plantjes.
Verhuizing:
Mevr. van der Wal geeft aan dat kinderen na de verhuizing aan elkaar moeten
wennen maar het gaat steeds beter. Mevr. van Rijn meldt dat het op het
schoolplein druk is. Mevr. van der Wal geeft aan dat er ’s morgens met 4
mensen buiten wordt gelopen in gekleurde oranje hesjes.
Het halen en brengen van de kinderen met de busjes gaat goed. Om 15.00 zijn
de kinderen na 10 minuten ook allemaal weg.
De gemeente gaat de verkeerssituatie rond de Boerhaavelaan aanpassen. Staat
daar ook iets in over de zebrapaden? Mevr. van der Wal kijkt dat na bij de
gemeente
8 Opmerkingen/info ouders
Mevr. van Rijn geeft aan dat ‘geel’gemist wordt. Er zit veel verschil tussen
blauw en oranje. Mevr. van der Wal geeft aan dat in de huidige setting twee
groepen blauw gebruik maken van de oranje atelier/werkplek. In de XL
bespreking wordt goed bekeken waar het kind het best tot zijn recht komt.
Mevr. Pyc. Geeft aan dat de leerkrachten niet altijd op de hoogte zijn van het
niveau van de leerling. Dhr. Keijzers geeft aan dat dit in principe wel moet.
Mocht dit niet zo zijn dan kan de leerkracht altijd extra informatie inwinnen bij
de lees- of rekenleerkracht.
9 Tijdpad verkiezingen MR leerkrachtengeleding
Eind maart begin april wordt er gestart met het traject. Tijdens de studiedag zal
Mevr. Louwes het team informeren dat er nieuwe verkiezingen aankomen. Eind

mei/begin juni – week 22 – worden de verkiezingen gehouden. Mevr. Louwens
en Mevr. Slats keren niet terug in de MR. Zij organiseren de verkiezingen Dhr.
Keijzers en dhr. van Dijk stellen zich weer kandidaat.
Dhr. Keijzers kijkt hoe lang mevr. van Dolderen van de oudergeleding al in de
MR zit.

Met vriendelijke groeten
Hans Keijzers/ secr MR De Vlieger
Volgende vergadering:pestprotocol

