Verslag MR-vergadering
Datum:

21-05-2019

Tijd:

19:30

Locatie:

Aula Sterrendonk

Genodigden:

Leden MR Sterrendonk, directie Sterrendonk, vertegenwoordiger GMR

Aanwezig:

Bregtje, Ed, Ine, Lia, Marie-José, Marco, Mirjam, Peter, Theo

Agendapunten
1. Opening + mededelingen
Lia opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen

2. Ingekomen post en verslagen
Er is geen inkomende post en geen opmerkingen over ingekomen verslagen.

3. Actie-/besluitenlijst
Er zijn geen openstaande acties

4. Samenstelling MR 2019/2020
Ed geeft aan af te treden en zich her-verkiesbaar te stellen. In een komende nieuwsbrief zal melding
gemaakt worden van de vacature.

5. Werkdruk akkoord
Volgende week zit de PMR samen met de directie om alles door te spreken. Punt wordt
doorgeschoven naar de volgende vergadering

6. Ouderparticipatie (n.a.v. kerstknutsel)
Marco geeft aan dat er ouders zijn, die zich opgeven met de verwachting, maar ook het verzoek om
bij hun kind ingedeeld te worden. De meeste ouders worden echter niet bij hun kind ingedeeld en
dat wordt als vervelend en jammer ervaren. Dit kan tot vermindering van ouderparticipatie leiden,
wat niet de bedoeling mag zijn. Punt wordt doorgesproken met werkgroep.

7. GMR info
Bregtje verstrekt info omtrent GMR. Er is niet veel te melden vanuit GMR. Besloten is om de PGMR
bijeenkomsten af te schaffen. Dit heeft geleid tot een verminderd aantal vergaderingen op de
planning. De laatste keer dat er vergaderd is, was er niemand van het bestuur aanwezig. Tevens zijn
er geen recente verslagen op de website, terwijl dit wel een van de afspraken was. Bregtje zal dit
met de GMR bespreken. Belangrijk onderwerp binnen (P)GMR, maar ook binnen heel Delta, is de
veranderde vervangingsregeling. Voor de Sterrendonk betekent de nieuwe regeling een vaste
aanstelling van 0,6 wtf voor vervanging. Echter zitten er nadelen aan: wat te doen als er op andere
dagen dan de aanstellingsdagen een vervanging nodig is? En wat als er twee vervangers nodig zijn?
Dan valt de school terug in de oude regeling met alle problematiek van dien.
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8. Afzwaaiende leerkrachten
Ed vraagt zich af of er iets geregeld wordt met betrekking tot het afscheid van Henny en Gied die dit
jaar met pensioen gaan.

Aanschuiven directie
9. Uitkomsten vooroverleg
Lia licht de directie in over wat er besproken is in het vooroverleg.
Lia vraagt over de RIE brief. Vervanging sanitair is ingepland, renovatie gaat plaatsvinden in de
zomervakantie.
Kosten IKC hoog door gebruik van SKO en verbruik materiaal. Ine zal gedetailleerd overzicht maken
van kosten en dit bespreken met MR alvorens dit aan bestuur te richten.

10. Mededelingen directie
•

•
•
•
•

Nieuwe leerkrachten: relatief korte tijd formatie rond. Interne mobiliteit -> 2 leerkrachten
per 1 augustus. Gied en Henny met pensioen. Vanuit vrijwillige mobiliteit 2 mensen: Eske
(wtf 0.5399) en Ilona (wft 0.5399). Miriam fulltime aanstelling gekregen. Vacature over voor
vervanging (0.6 wft).
Veerle is met zwangerschapsverlof, wordt vervangen door Miriam en Manon.
Angelique geruime tijd afwezig. Nieke pakt 1 dag extra in eigen groep i.p.v. groep 5.
Gied al een paar weken ziek.
Strategisch beleid: nieuwe poster (fase 3 naar fase 4). Container begrippen staat iedereen
achter, maar Ine maakt zich wat zorgen over de tekstuele invulling ervan en of dit aansluit bij
de Sterrendonk. En hoe concreet zijn deze teksten? Bregtje geeft aan dat dit op andere
scholen en ook binnen de GMR zo leeft.

11. Formatie en groepsindeling 2019/2020
•
•

Formatie en groepsindeling is besproken. Deze zal in een komende nieuwsbrief
gecommuniceerd worden.
Groei is een aandachtspunt voor de toekomst voor wat betreft ruimte

12. Urenberekening en kalender 2019/2020
Teamkalender is besproken, 4 mei is punt van discussie of het vrije dag moet zijn na vakantie en 5
mei er als vrije dag direct achteraan. Voorstel van MR is om 4 mei een vrije dag te maken. Dit zal in
het team besproken worden.
De urenberekening wordt kort toegelicht. Het aantal werkelijke schooluren komt dichterbij het
wettelijk vereiste aantal uren.

13. Resultaten Cito eindtoets
Deze week was er lichte paniek in onderwijsland, want enkele eindtoetsen bleken een te hoog
advies afgegeven te hebben. Sterrendonk gebruikt de Cito toets als eindtoets en deze eindtoets valt
niet onder de eerder genoemde toetsen met een te hoog advies.
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De directie is zeer tevreden over de Cito schoolresultaten van dit jaar. De resultaten zijn boven het
landelijk gemiddelde. Iets om trots op te zijn.

14. Visitatiecommissie
Eigen score hoger dan score visitatiecommissie. 3 conclusies bekeken en wat mee gedaan.
Ook visitatiecommissie is besproken. Opmerkingen zijn met visitatiecommissie besproken en er
heeft een gesprek met de voorzitter plaats gevonden. Verzocht is om dit in een verslag te zetten en
dit naar visitatiecommissie en bestuur te sturen.

15. Rondvraag
Ed merkt op dat hij graag zijn dochter mee wil nemen bij het oudergesprek, maar dat dit momenteel
niet wenselijk geacht wordt. Zou dit in het kader van autonomie tot de mogelijkheden kunnen
behoren? Bregtje kan zich hier zeker in vinden en geeft aan dat haar dochter dit ook graag zou
willen. Dit zal besproken worden in het team.
Tevens merkt Ed op dat de communicatie over bijv. de plusklas wat vreemd verloopt of ontbreekt.
Zaken worden medegedeeld in plaats van besproken. Ine neemt dit als een punt van aandacht mee.

Resterende vergaderdata 2018-2019
•

Dinsdag 18 juni 2019 om 19:30u
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