VERSLAG MR VERGADERING IJSSEL-ZWAAN 21 mei 2015
Aanwezig: Colette(voorzitter), Arthur, Timo, Ceciel, Gijs, Marjolijn (notulist), Lonneke, Sjors (GMR)
Afwezig: Annemiek

1. Vaststelling agenda
Over de nieuwe naam van de Zwaan-IJssel zal 11 juni verder vervolg worden gegeven in team
overleggen. Geen punt voor de MR agenda.
2. Definitief Verslag vergadering 5-3-2015 en conceptverslag 2-4-2015
-Het definitieve ondersteuningsplan gaat Ceciel nog mailen. 25 juni vindt de vaststelling hiervan
plaats.
-PGMR is nu met bestuursformatieplan bezig. (Dit betreft het bovenschools formatie plan). Ceciel
mailt nieuwste versie bestuursformatieplan
-Verslagen zijn akkoord.
3. Mededelingen
Geen
4. a. Formatieplan
-De MR is benieuwd met welke financiële middelen de fulltime directeursfunctie bij de Berkel wordt
betaald. Dit is een vraag voor de GMR.
-Bestuursformatieplan 2015-2018. PMR en PGMR moeten zich hier samen over buigen. Idee van de
MR is om de PMR te betrekken bij de eerste fase van de vaststelling van het bestuursformatieplan.
Idee is om een werkgroep format te gebruiken, zodat informatie in een vroeg stadium met elkaar
gedeeld en besproken kan worden. Met het Zwaan IJssel stuk van het bestuursformatieplan moet
door de PMR worden ingestemd. MR vergadering 25 juni bestuursformatie plan verder bespreken.
30 juni in de GMR.
-Criteria klas verdeling leerlingen klas 1-2 en klas 1 en klas 2 worden dinsdag na Pinksteren
vastgesteld.
b. Onderwijskundig rapport
-RT en passend onderwijs komen meer in de klas en onder verantwoording van de leerkracht. Vraag
in de MR leeft of leraren bevoegd/opgeleid/opgewassen zijn voor de extra verantwoording en taken
over zorg leerlingen. De leraren geven aan dat zij met vragen weten bij wie ze terecht kunnen en dat
er voldoende ondersteuning is.
-Evaluaties: onderwijskundig jaarplan evalueren op voortgang.
c. Lid kernteam bouw vz MR Berkel
Voorzitter MR Berkel is op persoonlijke titel gevraagd voor het kernteam bouw als vervanger voor
directeur Berkel. MR en GMR vinden dit onwenselijk. Het is een dubbele rol voorzitter MR en op
persoonlijke titel in de commissie deelnemen. De GMR zal er vragen over stellen.

d. opmerkingen nav klasseouderoverleg
-Er leven vragen over euritmie. Ceciel laat weten dat er een verbeteringstraject is tot na de
zomervakantie. Euritmie zal in het nieuwe schooljaar niet meer gegeven worden aan klas 4, 5 en 6.
De kleuters gaan wel euritmie krijgen.
-Er is vraag naar een boekje met namen en adressen van kinderen van de hele school en niet alleen
de eigen klas. Zeker met het samengaan van de 2 scholen zal dit handzaam kunnen zijn. Dit kan ook
digitaal. Ceciel gaat dit bespreken in de teams. De MR vindt het een goed idee.
e. Begroting 2015 en ouderbijdrage begroting
Ondanks negatief advies heeft de bestuurder de begroting wel vastgesteld. Gijs en Arthur zullen nog
een reactie geven en ronden de begroting 2015 daarmee af.
- Oudervereniging tbv de ouderbijdrage is nog niet definitief en start in september daarmee zal niet
lukken. De vraag is er wel of deze oudercommissie een stukje kan schrijven aan de ouders om het
belang van de ouderbijdrage te benadrukken en aan te geven dat er gestreefd wordt naar meer
transparantie en inbreng van ouders ter besteding van de ouderbijdrage. Een oproep aan ouders om
alsnog te betalen is nodig, er is nog te weinig geld binnengekomen dit jaar.
f. vakantieplanning 2016
Ceciel zal dit mailen. Reacties van de MR leden per mail.
5. 6. werkgroep bouw en klankbordgroep
6a planning bouw
6b onverwachte kosten achterstallig onderhoud
-GMR is benieuwd naar het rapport over het achterstallig onderhoud en gaat hier navraag naar
doen. Vraag die leeft: Moet de PO de kosten dragen van het achterstallige onderhoud terwijl de
gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud?
6c September 2015: samenvoeging Zwaan en IJssel, officieel 1 school?
Ja in september zijn Zwaan en IJssel 1 school met een nieuwe naam.
7. Schoolgeluiden/rondvraag
- De twee conciërges van Zwaan en IJssel hebben nog geen duidelijkheid voor het nieuwe jaar en wie
de conciërge wordt na de samenvoeging. Ceciel geeft aan dat daar gauw helderheid over zal komen.

1. Binnengekomen stukken-uitgaande stukken
Volgende vergadering: 25/6/2015 op de Zwaan om 19.30

Actielijst:
-Ceciel zal definitieve ondersteuningsplan nog mailen
-Ceciel mailt nieuwste versie bestuursformatie plan
-Vragen voor GMR betreft financiën fulltime directeurs functie Berkel en dubbel rol MR voorzitter
Berkel – lid kernteam bouw
- Digitaal jaarboekje namen en adressen hele school, bespreken in teams.
-Afrondende reactie Gijs en Arthur tav begroting
-Oudercommissie ouderbijdragen stukje laten schrijven over belang ouderbijdrage en meer
betrokkenheid en transparantie voor ouders. (Arthur)
-Ceciel mailt vakantieplanning, MR leden geven per email reactie.

