MR 13 maart 2017
Aanwezig:Robert, Bas, Roos, André, Matthieu (financiën), Francien, Loeki(tot 21.30
uur), Rolf, Marieke (notulist)
Afwezig: Berco, Bart, Wendy
1) Opening
2) Nieuws
OR
84% van de gevraagde ouderbijdrage is betaald .88% is de doelstelling.
Suggestie van Rolf om de vrijwillige bijdrage nogmaals te vragen via hem.
Team: geen mededelingen
Cursus MR: vanwege nieuwe wetswijziging is MR-scholing misschien een idee.
Aangepast HR: wijzigen datum aftreden Marieke
Jaarverslag:ter info bijgevoegd
3) Notulen vergadering 25 januari 2017
*Uitkomst vacante plek: nog niet gecommuniceerd in de HE en op website.
4)Actiepuntenlijst
Lichten zijn besteld en dus kan het punt van de lijst af.
11) Matthieu licht de financiën toe.
Jaarrekening 2016
Reserve is wat toegenomen. LP vindt dit een te grote reserve. Ipads snijden straks
wel in de begroting
Overige uitgaven:
Auteursrechten zijn een steeds groter gedeelte van onze financiën
ICT: teren in door aanschaf ipads en hoezen.De hoes hoeft niet door de ouders te
worden betaald en kost in totaal €4000,De ipads gaan mee in 2017 en worden dan in 3 jaar afgeschreven.
De computers worden op korte termijn vervangen.
Onderwijsleerpakket: dit kalenderjaar zijn er geen methodes vervangen waardoor
er een besparing is geweest.Hanteren gewoonlijk 9 jaar voor het afschrijven
methode,maar eventueel kan dit eerder.Taal en aardrijkskunde zullen op zeer korte
termijn worden aangeschaft.
Begroting 2017
ICT
Bijdrage ouders voor ipads wordt buiten begroting gehouden op advies van LP 055.
Er wordt nog bekeken hoe dit verwerkt zal gaan worden in de berekening.

Nascholing
Vanuit het rijk is er geld beschikbaar per fte voor nascholing en dus wordt een groot
deel van deze post betaald door Leerplein.
Vervangingsplan
Licenties gaan een grotere rol spelen.
Een deel van de licenties is ondergebracht bij ICT.
5) Terugkoppeling GMR
*Groep 9,een aparte klas voor hoogbegaafden binnen LP, wordt onder de loep
genomen, maar wel in stand gehouden worden.
Kinderen stoppen bijv. wel erg makkelijk. Dit wordt bekeken door een werkgroep
waar oa Rolf in zit.
*Verhuur van het pand aan de Arnhemsweg van LP is met 5 jaar verlengd,maar staat
wel te koop
*Website krijgt een nieuw jasje
*Vakantierooster.De directeur is leidend.
Alle LP scholen gaan streven naar 2 weken meivakantie volgend schooljaar. Of dit
ook geldt voor medewerkers is nog maar de vraag.
Rolf zal met enkele collega’s het Hoornse model bespreken(andere schooltijden) en
voor 3 mei of eerder de MR laten weten of dit zal worden toegepast.
* Deltaplan
Bestuur heeft een aantal zaken niet goed in beeld.Hier wordt naar gekeken en er is
een rapport aan gekoppeld.
6) Directeurschap
Rolf stopt als directeur van de B&Bschool.
MR roept bestuur op tot een spoedige procedure van aftreding en vraagt naar
mogelijkheid een interimdirecteur aan te stellen op de Berg en Bos.
7) Invallers bij ziekte
Wanneer een lk niet vervangen kan worden,wordt een klas eventueel naar huis
gestuurd.De invallijst bestaat uit 160 mensen, maar dit zijn leerkrachten die bij
meerdere zuilen staan ingeschreven waardoor de lijst bijna leeg is.LP valt nog onder
de ambtenarenregeling waardoor de arbeidsregel ‘ wet werk en zekerheid’ (nog)
niet geldt in deze sector
Robert oppert of ouders het ontbreken van een leerkracht voor de klas niet op
kunnen vullen . Rolf is niet zo enthousiast.
Rolf moedigt ouders aan ,wanneer het zich voordoet.om hun ongenoegen kenbaar te
maken bij het rijk.

8) Bovenschoolse afdracht
De bijlage is wat achterhaald.Datgene wat we nodig hebben om de school draaiende
te houden zal vermoedelijk wel worden toegekend en dus ziet het ernaar uit dat er
volgend schoojaar 11 groepen zijn.
9) Leerlingtelling, formatie
303 lln nu tegen 319 vorig jaar.We zullen wat teruglopen .Dit heeft mede te maken
met de aannamestop.Rolf kijkt met meerdere directeuren of er een mogelijke
depance kan komen voor de wachtlijstlln van meerdere scholen.Er zal gekeken
moeten worden of LP ook een financiële injectie wil geven hiervoor.
10) Tevredenheidspeilingen
Ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken
Het cijfer 8,2 was de één na hoogste score die ouders een school gaven binnen LP.
Ook kinderen zijn erg tevreden.
Het overblijven zal Rolf nog een keer bespreken met de overblijfcoördinatoren.
Ook de BSO is een aandachtspunt.
Veiligheid en schoonmaak zijn terugkerende punten.
Punten zullen nog in teamvergadering besproken worden en met een
communicatiemedewerker(ouder van school) zodat deze meegenomen kunnen
worden in bijv. de taakgroep PR volgend schooljaar.
11) Leerpunten rapport inspectie
We zijn momenteel bezig met meer zicht te krijgen op ontwikkeling, Instructie in
klas kunnen we einde schooljaar evalueren,(= agendapunt voor juni 2017)
Er ontbreekt een kwaliteitssysteem vanuit LP. Op1-12-2017 is dit gereed.
12) Opzet nieuwe rapportgesprekken
Marieke wil graag weten hoe de ouders de nieuwe opzet hebben ervaren
* Kind staat centraal
* Positieve sfeer
*Grote betrokkenheid kind
* Veel kinderen vonden het spannend,maar dit is een gewenningsproces
* Genoeg keuzedagen voor werkende ouders
* Afspraken verwerken is nog een aandachtspunt
*Graag alleen via de mail aangeven of 5 minuten extra nodig zijn en dit niet
nogmaals vragen voor het gesprek in de klas door de lk.
13) Financiën MR
We besluiten dat Bart zich volgende keer zal verantwoorden.
André oppert om dit samen te voegen met het jaarverslag van de MR
Waar kunnen we financiële middelen nog meer aan besteden is de vraag binnen de

MR.
De aanpak van het plein is nog steeds niet begonnen vanwege ziekte van Marcel. Er
wordt gevraagd naar welke startdatum toegewerkt wordt.Duurt dit te lang, dan
dient een ander bedrijf ingeschakeld te worden.
14) Agendapunten 3 mei 2017
* Formatie
* Vakantierooster
* Financiën MR
* Leerlingtelling( mededeling)
15) Wat verder ter tafel komt
André wil weten of MR ook een rol op de open dag moet spelen. Dit wordt afgeraden.
Sluiting: 22.10 uur

