Medezeggenschapraad

Notulen 20 februari 2019
19.30 – 22.00 uur

NOTULEN

Locatie: de Winde

PMR

OMR

Directie

Sascha vd Bosch
Kim Buijs

Eveline van Beest
Linda van der Ham
Peter Hylarides
Laura Straka

Karin van den Berg

Toehoorders

Afwezig
Wilma de Vries

1) Welkom
2) Notulen en actielijst
Notulen: van 09-01-2019 zijn goedgekeurd en op de website geplaatst.
Actiepunten:
Wie
Wat
Sascha
Notulen mr vergadering op website zetten
Sascha
Stukje Winde nieuws aanleveren over mr vergadering
Karin
Doorsturen veiligheidsplan
Linda
Eerste versie jaarplan mr maken
Sascha
Informeren naar mogelijkheden data in maart voor een cursus
mr en begroting.
Sascha
Navragen of de stof in deze cursus vertrouwelijk behandeld kan
worden, bij inbreng van eigen begroting.
?
Adviseur betrekken bij het beoordelen van de begroting.
Uitzoeken hoe dit proces werkt.

Op datum
doorlopend
doorlopend
Ѵ
doorlopend
20-03-2019
Voor 20-03-2019
Doorlopend

3) Besluit tot Advies - Huisvesting de Winde:
Op dinsdagavond 12 maart vindt er een ouderinformatieavond plaats over de toekomst van de
huisvesting van de school. Dit zal op de locatie de Poort zijn.
Op 6 maart wordt er tijdens een besloten vergadering met de mr besproken wanneer de mr de
adviesaanvraag hierover kan verwachten. Tevens hebben zij dan de mogelijkheid om aan te geven
welke informatie zij willen ontvangen van directie en bestuur.
Mr is blij dat directie en schoolbestuur de ouders vroegtijdig informeren over zaken die spelen / komen
gaan, zoals eind vorig schooljaar ook afgesproken is.

4) Besluit tot instemming:
a) Voorstel roostervrije dagen schooljaar 2019-2020:
• Maandag 2 september
• Vrijdag 18 oktober
• Vrijdag 6 december
• do 20 en vr 21 feb
• maandag 30 maart
• Woensdag 5 februari
• dinsdag 2 juni
De toelichting op de studiedagen donderdag en vrijdag voorafgaand aan de voorjaarsvakantie:
• Bij uitzondering mag een schoolweek van 3 dagen. Dat moet dan in het belang zijn van de
schoolontwikkeling en/of de teamontwikkeling.
• Directie geeft aan dat het team van de Winde volop in ontwikkeling is en er juist in de periode
januari - februari enorm veel moet gebeuren door het team.
• De mr ziet het belang voor de schoolontwikkeling en teamontwikkeling en begrijpt de reden
voor deze 3-daagse schoolweek.
Mr stemt in met de gekozen roostervrije dagen.
b) Veiligheidsplan met bijlagen:
Akkoord, met inachtneming van een paar kleine tekstuele aanpassingen.

5) Update directie aangaande:
a) Terugkoppeling Kiva en schoolanalyse op schoolniveau:
Met het team besproken dat we schooljaar 2019-2020 met Kiva aan de slag gaan. Wel met de
kanttekening dat er met de trainer gekeken wordt wat we van PAD mee kunnen nemen.
b) Bezetting groepen (bespreken verkregen info pmr)
• De mr heeft gesproken over de personele bezetting. Mr heeft in deze kwestie informatierecht
en geen instemmingsrecht of adviesrecht.
• De algemene onderwijsbond heeft dit ook bevestigd.

6) WVTTK

•

Er is een aantal klachten binnen gekomen over Kinderstralen. De directie heeft het onder de
aandacht, maar wil ouders graag wijzen op het belang om klachten ook zelf te melden bij
Kinderstralen. Bij het melden van de klacht graag de directie meenemen in de cc. De
leidinggevende van Kinderstralen is op de hoogte van de zorgen en heeft beloofd er mee aan
de slag te gaan.

•

De mr en directie maken zich zorgen over de toekomst van de personele bezetting. Landelijk
loopt het lerarentekort steeds verder op en is dit de grootste uitdaging ooit voor het onderwijs.
De piek van het lerarentekort is nog niet bereikt. De omvang neemt de komende jaren nog
verder toe. Op de Winde merken we dat het vaak lastig is om invallers te krijgen wanneer een
leerkracht ziek of afwezig is. De invalpools raken steeds leger, omdat de invallers in vaste
dienst worden genomen en iedereen ‘vist uit dezelfde vijver’.

7) Einde en afsluiting

Data vergadering 2018 – 2019
•
woensdag 6 mrt 19.30 – 20.15
•
maandag 8 april 19.30 – 21.30
•
dinsdag 7 mei
19.30 – 21.30
•
woensdag 5 juni 19.30 – 21.30
•
donderdag 4 juli 19.30 – 21.30
Op de agenda van 8 april
- Formatieplan en werkverdelingsplan.
- Schoolondersteuningsprofiel

locatie Poort
Korte vergadering – uitslag inspectie
locatie Sytwinde
locatie Poort
locatie Sytwinde
locatie Poort
Op de agenda 7 mei
- Begroting
- Jaarplan mr 2019 - 2020

