Notulen MR-vergadering
Datum: 10-10-2017
Tijd: 19.30 uur
Locatie: MDE
Aanwezig: Maaike; Mart (vz); Hesley; Jennifer; Monique; Harmen
Afwezig: Marijke
Notulist: Jennifer
1. Opening
De vergadering wordt geopend door Mart.
2. Notulen vorige vergadering & Actiepunten
Er zijn geen vragen over de vorige notulen van 5-5-2017.
Mededing Hesley: Leerkracht voor de GMR is noodzakelijk. Maaike komt hier later op terug.
3. jaarplan 2017/ 2018
De inhoud van het jaarplan wordt besproken.
Hesley geeft aan dat de data GMR niet helemaal klopt, dit wordt gewijzigd door Mart.
Maaike geeft aan dat Marijke zich beschikbaar heeft gesteld als nieuwe MR-lid.
Per 13 oktober zal Maaike de Catamaran verlaten. Harmen neemt haar taken over.
Voor het schooljaar 2017/2018 is het Jennifer laatste jaar als MR-lid.
De samenstelling van de MR ziet als volgt uit:
Mart (voorzitter)
Hesley ( penningmeester/ GMR-lid)
Jennifer (ouder)
Harmen (locatie coördinator)
Monique (leerkracht)
Marijke (leerkracht)
Er zijn meer ouders dan leerkrachten actief in de MR. Bij een eventuele stemmingsronde telt de stem van maar
2 ouders. Onderling wordt er afgesproken welke ouder wanneer mag stemmen.
De begroting van 2018 wordt in december 2017 inzichtelijk gemaakt voor advies, en in januari 2018 ter
kennisgeving.

Na bovenstaande aanpassingen in het jaarplan geeft de MR akkoord op het plan.
4. Jaarverslag MR
Mart heeft een jaarverslag gemaakt.
De naam van Frank zal worden verwijderd uit het verslag.
Opmerking Maaike: Citaat uit het jaarverslag “Dit vormt een serieus risico voor het komende jaar” is niet
geheel wenselijk. Mart past dit aan.
De MR geeft akkoord op het jaarverslag.
Het jaarverslag wordt door Harmen gepubliceerd op de website.
5. Mededelingen directie
Huisvesting:
In de herfstvakantie worden de vloeren van alle algemenen ruimtes vervangen.
In de kerstvakantie zijn de vloeren van de lokalen en de renovatie van de toiletten aan de beurt.
Ook wordt het een en ander geverfd.
Voor de GMR komt er iemand van het team bij.
Nieuwe schoolgids is ge-update. Dit komt dit jaar nog uit. De inhoud is ongewijzigd.
Er komt een nieuwe veiligheidsplan. Dit zal Blick breed zijn. Het veiligheidsplan zal schooleigen worden
gemaakt.
De Catamaran telt 152 leerlingen, 21 leerlingen zijn afkomstig van locatie Hermitage.
Harmen zal de werkzaamheden van Maaike waarnemen.
Sanne wordt tijdelijk vervangen door Melanie. 10 oktober is hierop akkoord gegeven.
6. Afscheid Maaike
De MR heeft afscheid genomen van Maaike.
7. Status nieuwe directeur
Afgelopen vrijdag heeft er een selectie plaatsgevonden voor de nieuwe meer schoolse directeur.
De aantal sollicitaties vallen tegen.
De sollicitatiegesprekken zullen op 8 en 10 november plaatsvinden.
Harmen, Monique en Jennifer zullen hierbij aanwezig zijn.
Er wordt naar een directeur gezocht die 0,4 FTE aanwezig zal zijn op de MDE en 0,6 FTE op de Wonderwind.
Hesley ziet graag een directeur die stevig in z’n schoenen staat.
Er wordt aangegeven.. Als wij geen overtuiging zien bij de sollicitant zal die persoon ook niet worden
aangenomen. Referenties vinden wij heel belangrijk. De vorige kandidaat is het helaas niet geworden i.v.m. een
conflict met het bestuur.
8. Statuten.
De GMR zal nieuwe statuten. Op 2 november zal er een bijeenkomt zijn.
Wanneer de statuten van de GMR zijn gemaakt volgende statuten van de MR.
De Statuten worden nog niet op de website geplaats, maar is wel opvraagbaar.
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9. MR begroting
Hesley heeft overzicht gemaakt van de MR begroting. Dit zal voor het vertrek van Maaike nog met haar afgetikt
worden.
De Bankafschrijvingen worden door Maaike opgevraagd bij Nel. Maaike zal dit doormailen naar Hesley.
De kosten van de jurist worden volledig afgeschreven op het budget van de MR.
Kosten voor de account Pernassus worden niet afgeschreven op het budget van de MR.
Per jaar wordt er € 1545 beschikbaar gesteld voor de MR.
Hesley zal kijken wat de opties en kosten zijn voor een eventuele scholing voor de MR-leden.
Monique vraagt zich af als er cursussen van de strippenkaart gekocht kunnen worden.
Hesley zal even bellen even als dit kan.
10. Overblijf
De situatie omtrent de overblijf is op dit moment niet gezond.
Er zijn op dit moment 4 begeleiders werkzaam.
De directie heeft een pool voor een continurooster voorgesteld. De MR heeft dit afgewezen en als hoofdreden
gegeven dat het de afgelopen jaar erg onrustig is geweest.
Harmen wil graag dat de MR meedenkt om de situatie te verbeteren.
De begeleiding is al van 3 naar 4 begeleiders uitgebreid. Dit blijkt helaas niet voldoende te zijn.
De leerlingen van de Catamaran worden gesplitst in 3 overblijfgroepen.
Harmen heeft de ouders middels een brief herinnerd waarvoor de overblijf bedoeld is.
Omdat er een vierder begeleider aanwezig is, is de onderbouw is 2 groepen gesplitst.
Het is nu iets beter onder controle, maar nog niet naar wens (tweezijdig)
Alle ouders hebben hun kind ingetekend op de lijst die aanwezig waren op de gang.
MR is van mening dat er geen onderscheid gemaakt mag worden wie wel of niet recht heeft op de overblijf.
Het bestuur heeft gratis overblijf aangeboden en moet dit ook goed regelen. Gratis overblijf is geen reden voor
een continurooster
Harmen geeft aan: Kwaliteit van begeleiders, aantal kinderen, coördinatie en leiding een probleem is. De
veiligheid van kinderen komen in het gedrang.
Monique heeft voorgesteld dat de leerkrachten toezicht houden op het schoolplein. De leerkrachten reageerde
hier niet positief op.
Mart: bestuur maakt een belofte/ school zit met de gebakken peren. Wellicht kan het IJssel college of stagiaires
worden ingeschakeld.
Mart en Hesley stellen voor op de bal terug te ketsen naar de bestuur.
Er zijn klachten van ouders ontvangen. De MR heeft ook een klacht per mail ontvangen. Monique geeft aan zich
te schamen hoe het er nu aan toe gaat.
Mart zal de ouder terug mailen.
Maaike geeft aan dat er wellicht budget is voor een 5de begeleider.
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Maaike zal Nelleke mailen en aangeven dat het bestuur met een oplossing moet komen.
Indien het bestuur hier geen gehoor aangeeft zal de MR stappen ondernemen.
Post
OPR ONDERSTEUNINGSPLANRAAD 2 NOVEMBER
Rondvraag:
Harmen Maaike Hesley:
Informatie op de website klopt nu geeft Maaike aan
Monique –
Jennifer –
MartActiepunten
Wie
Hesley
Hesley
Hesley
Hesley
Hesley
Hesley

Harmen
Harmen
Mart
Mart
Mart
MR-leden
Maaike
Maaike

Wat
Declaratie indienen (afscheid
Maaike)
Organigram doorlopen met
Harmen
Poster leerlingenraad updaten
Begroting aftikken met Maaike
Opties en kosten bekijken voor
eventuele scholing
Contact opnemen als de
stippenkaart gebruik kan worden
voor cursussen
Informatie verwijderen van
schoolpraat
Jaarverslag publiceren op website
GMR data wijzigen in Jaarplan
2017/2018
Overige aanpassingen jaarplan zie
notulen
Aanpassing jaarverslag
Voorkeur onderwerpen MR
cursussen aangeven
Bankafschriften opvragen bij Nel
Nelleke mailen voor een oplossing
omtrent de overblijf
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Datum
19-12-2017
19-12-2017
19-12-2017
13-10-2017
19-12-2017
19-12-2017

19-12-2017
Na aanpassingen van Mart
19-12-2017
19-12-2017
19-12-2017
19-12-2017
13-10-2017
13-10-2017

