MR 13-1-2016
Aanwezig: Robert, Berco, Bart, Andre, Francien, Wendy, Loeki, Rolf, Marieke (notulist)
1) Opening
Robert heet Guido welkom (toehoorder)
2) Mededelingen
OR: kerst was goed georganiseerd.
Team: Saskia en Esther zijn weer hersteld en aan het werk.
Rick komt weer terug,maar dan in groep 7,waar hij mede met Matthieu, verantwoordelijk
wordt. Francien gaat naar de kleuters. Matthieu,neemt de adjunct-taken weer op zich
omdat Rolf ook directeur wordt op de Berg en Bosschool.
Ariska Stoer gaat samen met Francien de 3de kleutergroep draaien tot aan de
zomervakantie.
AZC: deze lln wonen nu in Nieuw Milligen.
Geen enkele school wil deze kinderen aannemen. Heuvellaan is gevraagd,maar Rolf wil
wel dat er 1 fte vrij wordt gemaakt voor een taalspecialist. Dit is voorlopig nog niet aan de
orde.
Afscheid Martin: do.28 januari.
Voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe CAO-PO: Berco stuurt dit door.
3) Notulen 26-10-2015
*Invulling van het exclusiviteitsprincipe wordt door iedere school zelf ingevuld en
vastgesteld.
Dit wordt door de PMR bekrachtigd.
*Afscheidspresentje voor Saskia en Esther koopt Marieke en zet dit woe. 27 januari in de
kamer van Rolf.
*Goedgekeurd
4) Actiepuntenlijst
*’Aanpassen webpagina MR’ (Berco) mag van actielijst af. Wendy voegt Loeki en
zichzelf toe en verwijdert de namen van Saskia en Esther op de site.
*Plan van aanpak krimp: er is nog geen sprake van een dermate krimp.
Punt verplaatsen naar najaar 2016.
5) Terugkoppeling GMR
Loeki is nog niet benaderd en zal daarom contact opnemen met Thea Hoedeman.
6) Exclusiviteit
In oktober is de discussie geweest hoe we dit gaan invullen voor volgend schooljaar en
vorige week is het voorstel bij het team neergelegd.
Er zijn nu 5 taken exclusief gemaakt. Lp055 koppelt er namen aan.
Hoe de takeninvulling zuiver moet verlopen,zorgt voor een discussie binnen de MR.

Er dient een voorstel ingeleverd te worden voor 16 januari.
Draaiboek Exclusiviteitsprincipe
Procedurevoortsel:
* Er dient geen onduidelijkheid meer te zijn voor welke periode het principe
geldt.(2016/2017 dient dus duidelijk vermeld te worden)
* voor kerstvakantie aangegeven dat we gebruiken maken bij bestuur van dit beginsel.
* stap 5: geen gegadigden voor de exclusieve functie, dan aankloppen bij LP055.
* stap 7:’schoolbelang dienen’ moet veranderd worden in ‘gebonden aan excl. functie’.
Inhoudelijk:
1) De term ‘adjunct’ dient gewijzigd te worden in ‘locatieleider’.
Er wordt nu een beperkte invulling van deze functie beschreven. Dit dient aangescherpt te
worden.
Spelregels dienen scherper ingezet te worden en de gevolgen moeten duidelijk in beeld
worden gebracht. Dit is volgens de meerderheid van de PMR nu niet voldoende
besproken binnen team. Er wordt een meer een actievere deelname gevraagd van
teamleden zodat zij allen een stem uitbrengen. Daarnaast dient er op een juiste manier
gestemd te worden (hand opsteken)
Meerderheid PMR stemt om bovenstaande redenen tegen, het huidige voorstel wordt
verworpen.
(Wendy: voor
Francien, Loeki, Marieke: tegen)
Bij een volgende soortgelijke situatie waarbij de PMR een belangrijk besluit moet
bekrachtigen, dient vooraf overleg te zijn met elkaar.
Rolf stelt voor om het principe dit jaar te laten vallen. MR raadt aan om uitstel te vragen
bij bestuur.
PMR zal op een vergadering het punt aankaarten dat het uitspreken van een ieders
mening van belang is voor onze schoolorganisatie en dat wanneer dit gebeurt men elkaar
respectvol dient te benaderen.
7) Meerschoolsmanagement
Rolf zal vanaf 1 februari ook directeur worden op de Berg en Bos.
Het bestuur heeft een wensenlijst gekregen van Rolf en daar is akkoord op gekomen.
Het bestuur zal extra formatie geven om de vrijgekomen taakuren te compenseren.
Rick wordt aangesteld als LK in groep 7, Francien gaat naar de kleuters. Wendy Bloem
zal de Heuveltuin weer gaan draaien. Een invaller mag gezocht worden voor de uren van
John (bapo). Er staat een 2-wekelijks gesprek gepland met het bestuur zodat Rolf hierin
begeleid gaat worden.
Het PR-stuk en onderwijskundige gedeelte blijft in handen van Rolf.

De inschrijfgesprekken en vervolggesprekken blijft Rolf verzorgen, intake wordt
gevraagd om door de kleutercollega's te doen.
Bij de volgende vergadering deelt Rolf zijn ervaringen.
8) Leerlingtelling
Op 16 -1 heeft de Heuvellaan 302 lln. Dit is het prognosegetal en zal gebruikt worden
voor de formatiebepaling. Vorig jaar waren dit 294 lln.
9) Aannamebeleid
Voor de kerstvakantie zijn er 6 lln. geweigerd vanwege de volle klassen.Het is wijs om in
kader Passend Onderwijs het aannamebeleid kenbaar te maken.
Inschrijfformulier staat niet op de site, maar wordt uitgereikt bij een evt. gesprek met de
directeur.
MR stemt in met dit beleid en met het plaatsen op de website , mits de 3+- groep ook
toegevoegd wordt aan leerlingen die een voorrangspositie bekleden.
De term 'maximale groepsgrootte' dient wel gewijzigd te worden in ‘draagkracht van de
groep’. Andere evt. tekstuele aanpassingen mailen naar Rolf.
10) Schoolondersteuningsprofiel
Dit dient voor het passend onderwijs-loket om te kijken welke school bereid is dit kind te
kunnen opnemen .
Berco merkt op dat het vakje ‘onderwijsdeskundigheid die het bestuur kan leveren’ leeg
is. Dient aantekening gemaakt te worden dat dit (nog) niet bekend is. Andere lege vakken
t.z.t tijd invullen.
Document wordt vastgesteld.
11) Jaarverslag
Aantal lln dient aangepast te worden. Berekening klopt niet helemaal.
Andre en Berco voegen nog enkele regels toe m.b.t. MR en OR.
Vastgesteld.
12) Rondvraag
Berco wil weten of er al een invulling is voor de ‘Arties’.
Het ligt even stil vanwege de laatste ontwikkelingen.
Sluiting: 22.10uur

