
 

 

Notulen MRvergadering 11-11-2013 

 

Afwezig: Saskia , Marieke 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda. 

     Agenda vastgesteld. 

 

2. Mededelingen: 

     Academische Basisschool. In de teamvergadering over gehad . 

     Team staat achter de Ac. Bas.school. 

      Sandra krijgt evt. Extra uren voor begeleiding van onderzoek. 

 

    Bankrek. van de MR. Staat nu nog op naam van iemand die lang gele- 

    den lid was van de MR  

 

3.Notulen vergadering 25 september: 

   Helder verslag. Notulen worden vastgesteld. 

 

4.Actiepuntenlijst: 

   Pestprotocol is in het team goedgekeurd. Wordt nog naar de MR leden gestuurd. 

   Monitoren veiligheid schoolplein. Er blijken niet meer ernstige ver- 

   wondingen. Klimtoren wordt nu aangepakt. 

 

5.Terugkoppeling GMR: 

   Aan de orde geweest: 

   Tevredenheidspeiling. Veel leegstand in op scholen in Apeldoorn. Commotie rond 

de publicatie van de Citoresultaten. 

    Is het aantal LBfunties in orde. 

Teruglopende leerlingenaantallen. Woensdag 26 maart is hier voor alle MR’en een 

bijeenkomst hierover. 

    Leerplein ontevreden over de schoonmaak.  

    Elke school moet een methode hebben voor emotionele ontwikkeling. 

   

6.Functiemix en exclusiviteit: 

Functiemix moet eind 2014 46% LA en 54% LB zijn. Voor volgend jaar is het 

LBgedeelte op orde. De leerkr. die in LB zitten , maak je exclusief, want anders moet 

je weer iemand anders aantrekken bij vertrek. Dit jaar nog alle LBers exclusief, maar 

dat gaat wel  veranderen. LB is gekoppeld aan een functie of aan een takenpakket. De 

MR stemt in met de voorgestelde invulling van het exclusiviteitsbeginsel. 

 

7.Leerlingentelling en formatie: 

 Leerplein055 verliest in 2 jaar tijd 330 leerlingen. Volgend jaar 196 leerlingen. 

 Prognose 1 okt. 2014 is 292 leerlingen. Belangrijk om zicht te hebben op wat er 

allemaal gaat komen. 

 

8.PR en educatief partnerschap: 

   Verschoven naar de volgende vergadering. 



 

 

9.Passend onderwijs: Informatie door Margreet. 

De MR heeft hierbij 2 belangrijke verantwoordelijkheden: (a) zorgen dat school een 

goed ondersteuningsprofiel heeft en (b) stemmen voor de leden van de 

OndersteuningsPlanRaad, het medezeggenschapsorgaan voor ouders en leerkrachten 

tav het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. 

 

10.Stichting Leergeld: 

     Vraag van schoolbestuur aan alle MR’en om een bijdrage te doen aan Stichting 

Leergeld van € 1 per leerling. Vraag dus om € 327,- bij te dragen als MR. Voorstel: 

dit punt komt volgende keer op de agenda. 

 

 

11.Werkdruk: 

      Uitkomst studiedag: problemen liggen voornamelijk op het emotionele vlak. 

      Proberen ook het aantal werkgroepen te verminderen. Taakuren verminderen. 

      

    

12.Agendapunten volgende MR: 

      Pr en educatief partnerschap. 

      Stichting Leergeld 

      Leerlingentelling en formatie 

 

13.Rondvraag:  Zijn het HAPSproject en het Loo een optie voor school, in het kader 

van natuuronderwijs? Antwoord directie: ja, ter beoordeling van de leerkrachten.      

 

14.Sluiting. 

 

 

 


