Notulen MR-vergadering
Maandag 25 maart 2013 in Vlissingen
Aanwezig:

Klaas van den Buuse (gesprekspartner), Ineke Wijkhuijs (voorzitter),
Alex Maas, Daniël Trapman, Saskia Eggermont (notulist)

Afwezig met kennisgeving: Roos Stroo
Afwezig zonder kennisgeving: Ineke van Pelt

1. Opening
Ineke W. opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De MR-magazines worden aan Daniël meegegeven en hij zorgt ervoor dat ze bij Alex komen.
Klaas deelt informatie uit over passend onderwijs & MR.
Ineke geeft ons nog twee adressen van websites waar veel informatie over o.a. de MR te halen
is: www.infomr.nl en www.infowms.nl .
3. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen vanuit de directie
* Personele zaken. Klaas vertelt hoe ’t gaat met Ad en Sascha. Kathinka is inmiddels weer
volledig aan het werk.
5. Notulen MT
Ter kennisgeving
6. Notulen MR-vergadering (30-10-2012)
De notulen zijn reeds vastgesteld.
Na een vergadering worden de notulen z.s.m. naar alle mr-leden verstuurd en kan er binnen
een week gereageerd worden op de notulen. Daarna worden ze op de site van de school
geplaatst.
Zoals genoemd bij de actiepunten, heeft Ineke W. uitgezocht of MR-leden langer mogen
aanblijven dan de genoemde termijn van drie jaar. De MR bepaalt haar eigen reglement en als
de MR overeenkomt dat bepaalde leden langer aanblijven dan de gestelde termijn van drie
jaar, dan is dat geen probleem.

7. Info vanuit de GMR
Ineke W. en Alex hebben op 29 januari de GMR vergadering in Goes bijgewoond. Er zijn
veel zaken besproken waarvan Ineke ons tijdens deze vergadering op de hoogte brengt.
De volgende vergadering is op 26 maart 2013.
8. Organisatiestructuur & -plan &
10. Overplaatsingsbeleid
Het organisatieplan wordt begin april in beide teams besproken. Er is een plan ontwikkeld
voor 2013-2018.
9. Passend onderwijs
Dit stuk is ter info in de MR-vergadering ingebracht. Klaas heeft e.e.a. toegelicht.
11. Vakantierooster
De provincie komt met een voorstel voor het vakantierooster en scholen mogen daarvan
afwijken. In het komende schooljaar zal het zo zijn dat de scholen veelal het vakantierooster,
zoals voorgesteld, zullen volgen.
De MR gaat in principe akkoord met het concept vakantierooster 2013-2014. In dit concept
moeten de scholingsdagen nog worden opgenomen. Zodra het definitieve vakantierooster
klaar is, stuurt Klaas dit naar de voorzitter van de MR.
12. Jaarrekening
Ter kennisgeving.
Klaas licht bladzijde 1 en 2 van de exploitaite toe.
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen hierover.
13. Invulling vacature LC-leerkracht
Er wordt ook dit jaar weer één leerkracht benoemd in de LC-schaal. Deze leerkracht moet aan
voorgeschreven eisen voldoen en zal m.i.v. komend schooljaar meer ondersteunend werk van
het MT kunnen gaan uitvoeren.
Op 5 april zijn de sollicitatiegesprekken voor deze LC-leerkracht.
14. Zorgplan WSNS 2013-2014
Donderdag a.s komt het (definitieve)zorgplan bij het AB. Klaas zorgt dat het definitieve stuk
doorgestuurd wordt naar de voorzitter van de MR.
Als er geen (belangrijke) zaken gewijzigd worden/zijn, gaat de MR akkoord met het zorgplan
zoals het nu aan ons gepresenteerd is.
De definitieve instemming zal ergens eind april/begin mei gegeven moeten worden.
15. Rooster van aftreden
Roos heeft te kennen gegeven aan het eind van dit schooljaar te willen stoppen met de MR.
Haar termijn van drie jaar zit erop.
Ook Daniël geeft aan te stoppen met de MR. Zijn dochter gaat (tijdelijk) het Springtij verlaten
en Daniël stopt dan ook (tijdelijk??) met zijn activiteiten in de MR.
De termijn van drie jaar is ook volgemaakt door Ineke van Pelt. Wij weten nog niet of ook zij
stopt met de MR of dat zij zich herkiesbaar stelt voor een volgende termijn van drie jaar.
Saskia zoekt de flyer op, zodat deze uitgedeeld kan worden op beide locaties en
belangstellende ouders tijdig kunnen reageren op eventuele deelname in de MR.

16. Agendapunten volgende vergadering
- Formatie
- Zwemprotocol (even vooraf navraag doen wie er nu meezwemmen…. A-diploma??)
- Jaarplan
- Schoolgids
17. Wvttk / rondvraag
In de schoolgids zou vermeld kunnen worden dat de notulen van de MR zijn terug te vinden
op de (vernieuwde) site van de school.
Op de beide locaties zou eigenlijk (weer) een MR-plekje gemaakt moeten worden. Een plek
waar de notulen hangen, zodat ouders en collega’s meer op de hoogte blijven.
In Vlissingen staat de MR ook altijd als agendapunt op de locatievergadering. Ineke W. gaat
bekijken of dit ook in Middelburg kan.
18. Sluiting
Om 21.50 uur sluit Ineke de vergadering en bedankt allen voor de aanwezigheid.

Volgende vergadering staat gepland op donderdag 30 mei 2013
in Middelburg, aanvangstijd 19.30 uur.
Volgende vergaderdata in dit schooljaar zijn: /

ACTIEPUNTEN
1. Het vastgestelde zorgplan 2013-’14 wordt rondgemaild t.b.v. definitieve instemming
2. Saskia zoekt flyer op t.b.v. verkiezing ouders voor de MR
3. Aandacht voor het onder de aandacht brengen van MR-zaken:
- publiceren van informatie (agenda/notulen e.d.) op het (prik)bord op beide locaties;
- in de schoolgids vermelden dat de notulen van de MR op de site van de school staan;
- MR-zaken vast op de agenda zetten van het locatieoverleg in Middelburg.

