VERSLAG MR VERGADERING IJSSEL-ZWAAN 5 maart 2015

Aanwezig: Arthur(voorzitter), Timo, Annemiek, Ceciel, Gijs en Marjolijn (notulist)
Afwezig: Lonneke, Colette
1. Vaststelling agenda
Extra punt: RT, blijft op de agenda staan.
2 .Definitief Verslag vergadering 8-1-2015 en conceptverslag 5-2-2015
Nav verslag vorige vergadering geeft Ceciel aan: Het bestuursformatieplan is vastgesteld. Dat kan
niet meer worden gewijzigd in/door de MR. In het kader van passend onderwijs moet de RT helemaal
de school uit. Dit wil de school niet, daarom blijft de 1,5 dag RT nu bestaan. Meer RT vragen kunnen
ook in de klas worden begeleid. Er is bezuiniging op de RT uren, niet op de IB uren. Het gaat om het
anders inrichten van het gebruik van RT uren. Ceciel is bezig om van 2 keer 2 dagen naar 1 keer 5
dagen te gaan (als IJssel en Zwaan samen zijn). Op basis van de staffel rato kinderen zou bij het
samenvoegen van de scholen 3 dagen IB nodig zijn (nu dus 2x2), maar Ceciel wil dit dus verhogen
naar 5 dagen. Marjolijn kijkt vorige verslag na op dit punt. Verslag is daarmee goedgekeurd.
3. Mededelingen
-Begroting/Bouw: Er blijkt achterstallig onderhoud te zijn aan de 3 po scholen. Met name op de IJssel
school ligt een grote kostenpost met achterstallig onderhoud. Er is totaal 250.000 euro aan kosten
berekend voor het achterstallige onderhoud. In het onderhoudsbudget is 50.000 euro per school
begroot. Deze onverwachte tegenvaller, valt niet onder het bouwbudget. De vraag is of de stichting
het onderhoud kan voorfinancieren, omdat de PO scholen dit niet zelf kunnen betalen met het al
bestaande begrotingstekort dat er is.
-Bart Brouwer is aangenomen als directeur Berkel met een langer tijdelijk contract (1 a 2 jaar). De MR
Berkel heeft hier positief mee ingestemd. Het is een fulltime functie. Vraag van de GMR hierover is
dat het druk op de gezamenlijke begroting geeft (fulltime functie ipv deeltijd).
-Constance is om meerdere redenen gestopt met haar MR werk. Zij heeft hier met Ceciel over
gesproken.
-Er is een nieuwe CAO van kracht voor de leerkrachten. Er is nu een 40 urige werkweek verdeeld over
40 schoolweken. Leerlingen hebben meer vrij dan leerkrachten. Dit geeft een andere invulling aan
het takenpakket van de leerkrachten.
-Bij PON zijn 35 scholen aangesloten voor vervanging van leerkrachten. Samen met Athena gaat
VSNON kijken of hier ook vrije school leraren beschikbaar zijn als invalkracht. Samen met Andre Last
wordt onderzocht of dit passend is voor de po scholen.

4.

a. Opzet schoolplan hoofdstuk 4 en 5

MR leden gaan het schoolplan hoofdstuk 4 en 5 lezen en aanvullingen mailen aan Ceciel. Het zal ook
in de teams besproken worden. Voor 2 april aanvullingen mailen. De aanpassingen zal Ceciel
rondsturen.

b. Extra bijdrage boerderij school IJssel
Twee ouders willen meekijken met de besteding van de ouderbijdrage. Voor instemming van de hele
begroting is dit voor de MR een belangrijk onderdeel. Er komt te weinig ouderbijdrage binnen. Vraag
aan Ceciel om nog een oproep daarvoor aan de ouders te doen. Voor 2 april neemt Ceciel contact op
met betreffende 2 ouders voor een afspraak om mee te kijken met de besteding van de
ouderbijdrage. De bijdrage voor de zaden aan de klas van Constance (IJssel) kan los van de
ouderbijdrage worden gedaan.
.
c. Verminderen IB-uren en RT-uren IJssel
Is al besproken aan het begin van de vergadering en zal op volgende vergadering vervolgd worden.
d. Schoolbel om 8.25 op de IJssel
Schoolbel om 8.25 gaat door.
Wat betreft schooltijden: informeren bij Vrije School Arnhem wat betreft een rooster met gelijke
tijden voor alle leerlingen. (zodat alle leerlingen op 1 tijd klaar zijn en ouders niet voor kinderen uit
verschillende klassen 2 keer naar school moeten om op te halen).
e. Bestuursformatie
Als de bestuursformatie invloed heeft op het onderwijsbeleid binnen een school, is het een MR
aangelegenheid. Op het uitvoeringsbeleid heeft MR recht op advies geven.
f. Begroting 2015 IJssel-Zwaan
De samenvoeging heeft consequenties, welke zijn nog niet helemaal duidelijk. De Berkel heeft veel
extra kosten, dat drukt op de gezamenlijke begroting. De vraag van de MR IJssel-Zwaan is of
continuering van de gezamenlijke begroting reëel is met alle extra kosten die de Berkel maakt.
g. Privacy van kinderen
Niet van toepassing op IJssel en Zwaan.
h. Ondersteuningsplan
In het Ondersteuningsplan zijn de aanpassingen gedaan die de MR heeft aangegeven. Met deze
aangepaste versie gaat nu worden gewerkt.
5. Evt thema volgens raamplan: visie op onderwijs
Dit zijn de eerste twee hoofdstukken van het schoolplan. De extra opmerkingen zijn daarin verwerkt.
6. Werkgroep bouw en klankbordgroep, Participatie vz MR Berkel in kernteam bouw, vervangende
locatie, verhuisplannen
-Momenteel is er geen rol voor de klankbordgroep. Er zijn wel kleuren van marmoleum te kiezen,
klankbord groep leden kunnen daarvoor bij Ceciel langs.
-Deelname van voorzitter MR Berkel in het kernteam bouw gaat verder niet door, Bart Brouwer
(directeur Berkel) zal daar nu in plaats nemen.
-Het schema van tijdslijnen verbouwing zal Ceciel mailen aan de MR leden

7. Schoolgeluiden/rondvraag
-Er zijn vragen over de nieuwe leerkrachten van de aankomende 1e en 4e klassen.
-Overdracht naar middelbare scholen kan soms wat onrustig of zoekend zijn voor ouders.
-Door de onrust op de Berkel willen meer ouders van kleuters op de IJssel blijven en niet overstappen
naar de Berkel.

1. Binnengekomen stukken-uitgaande stukken
2. GMR
De stukken van de studiedag staan op google drive. Dit is niet voor iedereen makkelijk inzichtelijk.
Arthur zal dit bereikbaar maken voor alle MR leden.
3. Opzet oudervereniging Ouderbijdragen
Eerste bijeenkost was in februari. Gedreven groepje en het opzetten van een vereniging is de opzet.
Het doel is om in augustus van start te gaan. Twee IJssel ouders gaan nu als eerder op de vergadering
genoemd meekijken met de begroting en de besteding van de ouderbijdragen voor meer
transparantie en inzichtelijkheid.
4. Reglement MR
Het huishoudelijk reglement is nog niet door Berkel MR goedgekeurd. De vraag is of dit snel zal
gebeuren. De IJssel en Zwaan MR zijn akkoord met het reglement en kunnen het in praktijk brengen.
Volledige goedkeuring wordt uitgesteld tot begin volgend jaar.
5. MR en social media
Arthur neemt de website onder zijn hoede. Het wordt vanaf nu gezamenlijk voor IJssel en Zwaan.

Volgende vergadering: 2/4/2015 op de Zwaan om 19.30

Actielijst:
Marjolijn kijkt vorige verslag na op punt IB uren
Alle MR leden voor 2 april aanvullingen mailen hoofdstuk 4 en 5 schoolplan
Voor 2 april neemt Ceciel contact op met betreffende 2 ouders voor een afspraak om mee te kijken
met de besteding van de ouderbijdrage.
Het schema van tijdslijnen verbouwing zal Ceciel mailen aan de MR leden

