Medezeggenschapsraad
Leden: Marc vd Ziel, Henrico Wanders, André Borst,
Arien Borreman, Jens Schuiling, Ben Kort

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van de Van Heemstraschool
op dinsdag 15 september 2015, aanvang 19.45 uur in de school.
1.

Opening door de voorzitter met een gedicht. MKA André en Marc.

2.

Vaststellen agenda en vraag- en bespreekpunten met directeur vaststellen. *

Punten met

3.

Verslag van de vorige vergadering (23-6-2015) en actiepunten. Geen opm.

Vastgesteld

4.

Vaste agendapunten

4A

Info GMR Geen info

4A

*Voortgang opbrengsten / basisprofiel passend onderwijs. Trendanalyses
kunnen op een volgende vergadering kunnen worden gepresenteerd.

info

4B

*Continu rooster / procedure”+ deelname lid MR?
Bureau Penta Rho gaat bezig met een procedure om alle mogelijkheden met
betrekking tot continurooster te onderzoeken. Heeft ook te maken met het
aantal al gemaakte uren, dus invoering dient zorgvuldig te gebeuren.
Voor ouders, leerkrachten en ook besluitvormers (waaronder MR en Annerieke)
aparte bijeenkomsten. Data worden gepubliceerd. Wie namens de MR?

info

Oudergeleding MR draagt persoon voor.

Op zeker moment ook ouderraadpleging. Januari conclusies. Juni afgerond.
Directeur beslist en de MR moet instemming verlenen.
Vanuit MT spelen vooral pedagogische en didactische argumenten een rol.
We maken als school zelfstandig een keuze.
5.

Huisvesting: Er is contact geweest met Accretia (overkoepelende stichting
waar de Zaaier toe behoort) over de mogelijke samenwerking tussen de
scholen. Er lijken zeker mogelijkheden.
Vervolgens komt de vraag bij de gemeente hoe of wat verder met het huidige
gebouw. Op de volgende vergadering wordt update gegeven.

6.

Mededelingen en binnengekomen informatie

6A

*Eigen vermogen VHS. Er is een bedrag wel beschikbaar, maar er zou geen
aanspraak gemaakt kunnen worden op de rente. Is dat reëel? HW informeert.
Het geld kan in de begroting worden opgenomen.

info

6B

*Ervaringen / reacties info avond en lesbrieven? Ze worden goed gelezen.

info

6C

Begroting OWG. Verplaatsen naar een volgende vergadering omdat de info niet info
eerder verstrekt kon worden. De zorgen van vorig jaar zijn opgelost.
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6D

*Vertrek van een gezin. De MR staat stil bij de vraag in hoeverre uit deze casus
beleidsmatig te leren valt.

info

6E

*Mogelijke gevolgen van het opheffen van het speciaal onderwijs op de
Ambelt?
Lijkt mee te vallen, maar er is nog weinig zicht op.

info

7.

*Status schoolplan? Uitstel gekregen vanwege het late aanleveren van het
SBP. Er is al een begin gemaakt. Onderwerp kan voor 27 oktober worden
geagendeerd.
Nadruk op al bestaande zaken plus extra aandacht voor hoogbegaafdheid.

Instem/info

8.

Planning vergaderinhoud + bezetting MR blijft zo? Bezetting blijft onveranderd.
Einddata zittingstermijn moet worden aangepast op de website.

Bespreken

9.

Schoolzwemmen opbrengstgericht? Reactie vanuit het zwembad is dat het doel
is dat ze werken aan onderhoud van de zwemvaardigheid en uitbreiding
daarvan. De vraag zou aan de gemeente moeten worden voorgelegd.
Op dit moment is daar geen aanleiding voor. HW stemt af met oudergeleding
MR.

info

10. Rondvraag : in hoeverre leidt CITO eindscore tot ander toezicht door
onderwijsinspectie? Vooralsnog blijft het basisarrangement gehandhaafd.
Er wordt druk gewerkt aan de voorbereiding van het bezoek.
We hebben er vertrouwen in, mede dankzij het rapport van Ushi.
Actie RK om relevante passages uit het rapport te delen met MR.
Sluiting
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Actiepunten
Actiepunten
05-02

Tijdsplan vergaderonderwerpen 2015-2016
waaronder insmeerbeleid en veiligheidsplan

Rina

09-01

Aanpassen zittingsdata op de website

BK

09-02

Deelname overleg continurooster van ouderlid.

HW

09-03

Advies over de rente opbrengst van het eigen vermogen

HW

vergaderdata 2015-2016
15-9-2015, 27-10-2015, 15-12-2015, 2-2-2016, 19-4-2016, 31-5-2016 en 5-7-2016

mrvhs@vanheemstraschool.nl

