VERSLAG MR VERGADERING IJSSEL-ZWAAN 8 januari 2015
Aanwezig: Colette (voorzitter), Timo, Annemiek, Ceciel, Constance, Arthur, Gijs en Marjolijn (notulist)
en gmr lid Zwaan Sjors van der Heiden
Afwezig: Lonneke
1.Vaststelling agenda
Geen aanvullingen
2. Verslag vergadering 6-11-2014 en conceptverslag 11-12-2014
Verslag 6-11-2014 goedgekeurd. Aanvulling op verslag 11-12-2014 dat op de IJssel 70% voor een
rondje van 3 jaar door leerkrachten is en 30% voor een rondje van 6 of geen voorkeur. De
opmerkingen van de MR over het school ondersteuningsplan zijn ter harte genomen. De nieuwe
versie zal er zijn in maart 2015. Verslag 11-12-2014 is goedgekeurd
3. Mededelingen
-Er is een poging tot inbraak geweest op de Zwaan in de bso en in het souterrain. Alarm is afgegaan,
er is niets meegenomen.
-Ceciel laat weten dat het nieuwe jaar goed gestart is door leerkrachten en kinderen.
4.

a. Begroting 2014-2015

-De begroting komt tot stand door kaders die vanuit de bestuurder worden gesteld in een kaderbrief.
Deze kaderbrief gaat ook naar de Kabo. Ceciel heeft de begroting met de Kabo doorgenomen. Voor
2015 ligt er een gezamenlijke begroting voor de 3 po scholen en voor elke school apart. In 2016 zal er
alleen nog een eigen begroting komen voor Zwaan-IJssel. De MR heeft een adviserende rol tav de
begroting. Het tekort dat er is, wordt verdeeld over de 3 po scholen. Het grotere tekort van de IJssel
komt oa doordat er geen 2e klas is. Dit is gevolg van gezamenlijk beleid en daarom wordt het tekort
verdeeld. Ceciel geeft aan dat de tekorten uit het verleden als schuld zijn opgebouwd. Ceciel pleit
voor kwijtschelding hiervan, omdat dit tekorten zijn van voor haar tijd en door besluiten uit het
verleden waar zij geen deelgenoot van was. Het is de prognose en verwachting dat het mogelijk is
om in 2016 positief te draaien. Wat betreft extra bezuinigingen om het tekort aan financiën voor
2015 te minderen, is het nog zoeken naar mogelijkheden. Er is al veel geschrapt. Op de IJssel is
20.000 euro ouderbijdrage begroot. Het zou zeer wenselijk zijn dat dit 30.000 euro zou kunnen
worden. Vraag van Ceciel aan de MR is om mee te denken over creatieve oplossingen om meer te
bezuinigen en het tekort te verminderen en om de taakstelling te halen (taakstelling = de verplichting
door de bestuurder vastgesteld).
-Wat betreft rugzak-kinderen gaat het saldo in de begroting wat omlaag, de aankoop van nieuwe
materialen is in de begroting op 0 gezet. Veel materialen zijn al aangeschaft. Voor nieuwe
zorgkinderen mist het wel om nieuwe aangepaste materialen te kunnen inzetten. Idee van de MR is
om misschien een uitruil voor RT materiaal met anderen scholen te beginnen.
-De samenvoeging van Zwaan en IJssel is nog niet meegenomen in de begroting. De eerste 7
maanden van 2015 is de begroting een kloppende situatie, na de samenvoeging is er nog 5 maanden
sprake van een nieuwe situatie. Dit zal in de begroting opleveren dat posten kunnen worden
samengevoegd en dat hierdoor geld bespaard zal blijven. De MR vraagt aan Ceciel of deze
verwachting verder uitgewerkt kan worden.

-Idee van de MR om telefoonkosten te verminderen is om te bellen via internet na de verbouwing.
-Met de kosten voor schoolreisje en Hapskamp worden door de Zwaan en IJssel anders omgegaan.
Op de Zwaan wordt kamp betaald door de ouders, op de IJssel betaald de school. Hier moet 1 lijn
worden getrokken. De bespreking van klassenpot en schoolreisje zal op een andere MR vergadering
vervolg krijgen.
-Welke kosten vallen onder de ouderbijdrage en welke kosten komen op de begroting? Deze vraag
zal verder moeten worden uitgewerkt als de oudervereniging Ouderbijdrage van start gaat en de
Ouderbijdrage op een aparte rekening geïnd gaat worden.
-Een andere idee dat naar voren komt voor verdere bezuiniging: Een leerkracht minder scheelt veel
geld. Is het een haalbaar plan om een klas samen te voegen met anderen klassen? Bijvoorbeeld door
creatief te kijken naar gezamenlijke vaklessen na de ochtend periode. Dit is een onderwerp waar de
teams over kunnen nadenken en dat in de teams zal worden besproken.
b. Ouderbijdragen Oudervereniging
Arthur heeft op 9-1 een afspraak met Ceciel om over de oprichting en uitvoering van de
Oudervereniging Ouderbijdragen te overleggen.
c. Visie/missie
In mei komt er een nieuw gezamenlijk schoolplan voor Zwaan-IJssel. Het Visie-Missie stuk is al
geschreven, de MR gaat hierop feedback verzamelen en dit zal 5 februari verder besproken worden.
5. Raamplan herinrichting PO scholen Thema: ‘medewerkers en kwaliteit
Ceciel gaat de komende tijd kijken naar kwaliteiten en taak verdelingen van de leerkrachten. Meer
uitwisseling van leerkrachten in de klassen wordt door de teams als positief ervaren.
6. Werkgroep bouw Vervangende locatie, Verhuisplannen en klankbordgroep
Er zal komende week meer duidelijkheid komen over de verhuisplannen. De verhuizing zal
plaatsvinden na de zomervakantie.
Arthur geeft aan graag de tekeningen van de verbouwplannen te willen inzien. In de volgende
vergadering op 5 februari zal Ceciel de nieuwste tekeningen meenemen.
7. Schoolgeluiden/rondvraag
-De workshops op de Zwaan gegeven door ouders is heel goed ontvangen door iedereen.
-Op de Zwaan is een kleuterouder die vraagt naar voorschoolse opvang.

Volgende vergadering: 5/2/145 op de Zwaan om 19.30

