Notulen MR vergadering
Datum: 20-06-2017
Aanwezig: Fleur, Marieke, Esther, Susanne, Wilmar, Amber (Afwezig: Marlies, Marloes)
Nr. Onderwerp
1
Opening en mededelingen
Geen mededelingen.
2
Ingekomen post
Geen ingekomen post.
3
Notulen MR 30-05-2017
Geen op of aanmerkingen. Notulen goedgekeurd.

Actie

Amber

Terugkoppeling van Fleur: Dinsdag 27-6 worden de laatste puntjes op de i gezet wat betreft de beleidsstukken. Deze
gaan dan naar Evi en worden vervolgens op I-document geplaatst. Alle drie de scholen kunnen hier de verschillende
beleidsstukken vinden.
4

Actielijst
- Informeren van beide teams over de rol van MR/GMR (VSO gepland, So nóg te plannen)
Vso is afgelopen maandag gedaan. Goed ontvangen. SO wordt dinsdag 27-6 ingelicht.
- Mail sturen stuurgroep zorg na …….. (datum??), bij geen terugkoppeling vanuit stuurgroep ivm Protocol schorsing en
verwijdering.
Er is besproken dat er iets fout is gegaan. Intern begeleiders gaan alle stukken controleren of dat alle documenten goed
gearchiveerd worden op i-Document (via i-Doc worden er signalen gegeven over verlopen, instemming vragen, etc.) IB zal
verder de stukken archiveren en achterstallig werk wordt nu bekeken.
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GMR

1

Fleur

Gemma en miquel Krul. waren aanwezig ivm de intentieverklaring fusie.
Fleur heeft het mobiliteitscentrum terug laten komen op de vergadering. Fleur heeft toch nog aangegeven dat men idd.
gevallen is over de uitzondering van de langdurig zieken in het mobiliteitscentrum. De Raad van toezicht leest de notulen en
heeft Fleur het hierom ook nogmaals teruggekoppeld.
Ook nogmaals teruggekoppeld dat het team ontzettend laat is geïnformeerd. Er zijn kritische vragen gesteld aan de Raad
van toezicht. De onrust is groot geweest.
Intentieverklaring
- De intentieverklaring is nodig om verder te kunnen met het fusierapport. Afgesproken is dat het een jaar is uitgesteld
naar jan. 2019 om daadwerkelijk te gaan fuseren. Jan. 2018 wil men nu klaar proberen te zijn met alle fusieonderzoeken.
Men is akkoord is met de intentieverklaring. Er komt nog een instemmingsmoment, waarop nogmaals kan worden
‘geschoten’.
Nu is er écht een intentie tot fuseren.
Punten ter discussie:
* financiën (Keerkring staat er financieel gezien beter voor) en de Raad vond het cultuurverschil (aansturing van
bestuurders) erg groot.
* Stuur- en werkgroepen willen ze maken. Bestuurders gaan samenzitten. (top down). Waarom geen werkgroep-lid…? LCers hebben we notobene in huis.
* Er wordt gemist wat ‘wij’ op de werkvloer er nu van gaan merken? Er komt een overleg met allerlei takken van de
betrokkenen.
Beleid PGB
Dit stuk werd aangedragen door de Maurice Maeterlinck. Er wordt ervaren dat er veel onrust in de groepen ontstaat door
de inzet van PGB-ers. Therapieën (uit de klas), maar ook begeleiding in de klas.
Op de Keerkring is dit (nog) niet echt aan de orde. De vraag naar zorg is op de Maurice Maeterlinck groter. Ze lopen er
echt tegen aan. Soms wel 3 begeleiders per kind in de groep…
Wij steunen de input tot opstellen van beleid, maar hou dit het op schoolniveau. De Keerkring heeft hier eigenlijk niks mee
te maken. Het komt terug in de GMR in het najaar en wordt er afgesproken op welk niveau deze als beleid wordt
opgesteld.
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Stichting ouders van de Keerkring
Er is een voorzitter Arjan van Beijnum. Penningmeester blijft Rob Braat.
2

7

Schoolgids / kalender
De schoolgids van schooljaar 2017-2018 krijgen de ouders digitaal aangeleverd.
De kalender krijgen ouders met een ringbandje wél mee naar huis. De kalender wordt door ouders op deze manier prettig
gebruikt.
Kalender: MR vergaderingen moeten even bekeken worden. Er staan er 7 in genoemd. Er zijn er dit schooljaar 8 geweest.
Er wordt er eentje toegevoegd op 26 september.
- Het Paasfeest wordt veranderd in Lentefeest.
- Schoolfotograaf à Staat nu op dinsdag en donderdag gepland. Er zijn dan alleen stamleerkrachten van de driegroepen
aanwezig. Gekeken wordt of er maandag en donderdag kan worden afgesproken met de fotograaf.
Schoolgids
De versie die Wilmar heeft toegestuurd is niet volledig. Er missen dingen en namen moeten worden aangepast.
Voor zover klaar is deze nu al opgestuurd naar ‘de drukker’. Inhoudelijk kan de drukproef (ligt er al) worden doorgestuurd
naar de MR leden. De MR vindt dit in orde.
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School- en personele zaken (besloten)
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Rondvraag
Geen vraag.
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