Concept VERSLAG MR VERGADERING IJSSEL-ZWAAN 25 juni 2015
Aanwezig: Colette(voorzitter), Arthur, Timo, Ceciel, Gijs, Marjolijn (notulist), Lonneke, Patrick
(aspirant lid), Barbara (aspirant lid)
Afwezig: Annemiek

1. Vaststelling agenda
Blijft gelijk.
2. Definitief Verslag vergadering 5-4-2015 en conceptverslag 21-5-2015
-Verslag 5/4/2015 goedgekeurd. Kan op de MR website Zwaan-IJssel.
-Verslag 21-5-2015 actielijst: Gijs en Arthur zullen nog afrondende reactie begroting geven. Negatief
advies blijft staan. Door alle bovenschoolse financiële zaken, is er wel enige nuance aan te brengen in
de inhoudelijke reactie. Het financiële vraagstuk speelt met name op GMR niveau, daar blijft het op
de agenda.
-Verslag 21-5-2015 goedgekeurd
3. Mededelingen
-De scholen (vooral de Zwaan) zijn druk met de verhuizing. Ook IJssel ouders is gevraagd te helpen en
jongeren van de bovenbouw. De druk op de leerkrachten is groot.
- Wat betreft de leerling verdeling klassen 1 1-2 en 2 zijn er enkele leerlingen die gedoubleerd zijn op
basis van onderwijskundige argumenten.
4. a. Schoolplan
Aanvulling op het schoolplan vanuit de MR: aandacht voor groepsdynamica en aandacht voor het
individuele in de combinatieklas. De MR heeft het schoolplan met deze laatste aanvulling
goedgekeurd. Elk jaar zal het plan geëvalueerd worden en over 4 jaar wordt het hele plan opnieuw
geschreven. Na de vakantie komt er een gebonden versie van het schoolplan
b. Onderwijskundig jaarplan
-MR geeft Ceciel aan om na te denken over aankoop van software ter ondersteuning van dyslectie.
c. Investeringsplan
Het investeringsplan hoort bij het schoolplan, dit wordt elk jaar herzien. In de investeringen zou
misschien kunnen worden opgenomen om een investering te verbinden aan dyslectie. Het dyslectie
protocol wordt komend jaar aangepast.
d. schoolgids 2015-2019
Opmerkingen en aanvullingen van MR leden worden meegenomen.
e. Formatieplan
MR geeft leerkrachten mee om komend jaar een nieuw overleg format te maken om hier dichter bij
betrokken te zijn. Zie notulen vergadering 21 mei.

f. Ondersteuningsplan
In het ondersteuningsplan is een begrenzing van hoeveelheid RT opgenomen. Vraag van de MR is,
wat er daarna nog voor mogelijkheden zijn? Het is de bedoeling dat ouders dan zelf de
ondersteuning verder regelen voor een kind. De MR is van mening dat er in het plan helder moet zijn
van de route is. Het gaat om leerbaarheid en ontwikkelkansen van een kind en dat zou volgens de
MR de hoeveelheid RT en de route moeten bepalen. Ceciel verwerkt de aanvullingen en zal de route
van ondersteuning voor een kind verhelderen in het plan. Ondersteuningsplan is goedgekeurd door
de MR.
Er wordt in het nieuwe schooljaar 8 uur effectief RT op school gegeven + wat er nog wordt
aangeboden door het samenwerkingsverband.
g. begroting 2015 en ouderbijdrage vereniging
Begroting is besproken bij 3.
Wat betreft de ouderbijdrage vereniging zullen ouders per 1 september informatief meer betrokken
worden bij de ouderbijdrage. Haalbaar voor komend schooljaar is om ouders meer te laten
meedenken over dit onderwerp.
5. werkgroep bouw en klankbordgroep, 5a planning bouw, 5b verhuizing
Het definitief ontwerp voor de verbouwing van de Zwaan ligt nu bij de gemeente. Tot het moment
van akkoord is er geen toestemming om al te beginnen met strippen van het gebouw. Het is
afwachten op een akkoord, wat 8 weken kan duren. Onderzoek naar asbest kan al wel in de
zomervakantie plaats vinden. De duurzaamheidgroep zal serieus beantwoord worden in de in een
mail gestelde vragen over duurzame beslissingen die worden genomen in de verbouwing.
-Vraag leeft om een plattegrond van nieuwe klassen en lokalen zodat een ieder zijn weg weet na de
zomervakantie.
Vraag om communicatie over vorderingen bouw: nu het D.O. is ingediend zal er weer een
nieuwsbrief worden gemaakt.
5c Namen voorstel nieuwe school
MR stemt voor nieuwe naam Zonnewende.
6. Schoolgeluiden/rondvraag
-6e klas perikelen over kamp, Ceciel heeft dit onder haar hoede.
-zorgvraag kind, zoektocht voor IJssel ouder. Ceciel weet ervan.
-Nieuwe kinderen op wachtlijst, kleuterklassen komend jaar zitten vol, evenals klas 3 op de ZwaanIJssel. Dit is een zorgelijk punt. Pas in het de verbouwde locatie Valckstraat zal een vierde kleuterklas
kunnen starten.

1. Binnengekomen stukken-uitgaande stukken
2. GMR
Er is vacature voor de voorzitten van de GMR.

Financiële commissie: geschil is ingetrokken.
3. MR intern
3a jaarverslag
Marjolijn zal jaarverslag MR schrijven.
3c. MR schooljaar 2015-2016
Oudergeleding: Arthur, Patrick, Marjolijn (tot 31-12), Barbara (vanaf 1-1-2016)
Personeelsgeleding: Timo, Annemiek, vacant
3c afsluiting MR jaar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actielijst:
-Afrondende reactie Gijs en Arthur tav begroting
-Ceciel verwerkt aanvullingen schoolplan en ondersteuningsplan
-Plattegrond klassen en lokalen, Ceciel?
-MR Jaarverslag: Marjolijn schrijft het geheel, Gijs levert stuk aan over begroting en Arthur over
oudervereniging.
-

