Notulen van de Medezeggenschapsraad
Datum
Tijd
Aanwezig

Afwezig mk
Voorzitter
Notulant

: 9 april 2018
: 19:30 uur – 21:30 uur
: Oudergeleding : Bianca
Teamgeleding : Anja, Joyce, Anja E
Directie
: Lydia, Theo
GMR:
: Hans
: Hanneke, Harry
: Joyce
: Anja E

1. Opening:
Joyce opent de vergadering om 19:30 uur
2. Ingekomen/uitgaande stukken:
Kaarten worden verstuurd naar zieke collega’s. Anja v. H. zorgt hiervoor.
3. Notulen 12 maart 2018:
Werkdrukverlagingsmiddelen wordt al punt 4a tijdens deze vergadering besproken.
Notulen worden goedgekeurd.
4. Mededelingen/stand van zaken op De Ontdekking:
Personeel:
- Ramona is voor één dag beter gemeld. Vervanging op vrijdag stopt. Vervanging voor
twee dagen op maandag en dinsdag in groep 5.
- Carla is ziek, zal zeker tot de meivakantie afwezig zijn. Vervanger voor de kinderen van
NAZ.
- Tiny is afwezig. Lopende werkzaamheden samen oppakken. Evt. zittende
werkzaamheden mogen bij Tiny thuis gebracht worden, in overleg met Lydia en/of
Marlies.
- Lichelle: zwangerschapsverlof gaat 3 weken voor de zomervakantie in. Op 5 december
komt Lichelle weer terug.
Wet op privacy:
Brett is bezig met haar stuk voor KC De Ontdekking. Zij legt ook contact met Theo Lauwen
(Deltabreed) Volgende keer terug op de agenda.
Kamp/schoolreis:
Kamp: erg goede sfeer. Alles goed verlopen.
Schoolreis: goed verlopen. Evaluatiepunt voor OR: zij leveren volgende keer een lijstje aan
voor leerkrachten: stappenplan: wat, wanneer.
4a. Werkdrukverlaging:

Waar gaan we de middelen die binnen komen gebruiken. In principe kan de school zelf
bepalen waar je ze inzet. Gezien de begroting, moeten we samen goed kijken waar de
wensen liggen. Lydia inventariseert bij de MR. Neemt dit mee naar de plenaire
teambijeenkomst maandag 16 april.
- Meer handen in de klas.
- Extra werkdagen (voor administratie en overleg voor je groep).
- Vervanging bij toetsen.
- Bij duo-collega’s: meer mogelijkheden voor overleg.
5. Begroting:
Zoals eerder aangegeven is er een negatieve begroting. MR heeft een aantal vragen
voorgelegd aan Theo. Hierop is via de mail antwoord gegeven. Vervolgens zijn er nog een
aantal vragen gekomen. Theo licht toe.
Eerste 5 jaar was er extra geld om het Kindcentrum op te zetten. Vanaf vorig jaar hebben we
te maken met krimp.
Theo vraagt nogmaals de berekening op bij Dyade om te kijken of er met de juiste getallen
gerekend is.
De 40% die vrij komen voor huisvestingslasten zijn nog niet meegenomen in de begroting.
Vragen:
- hoe zijn onze huisvestingslasten t.o.v. andere scholen?. Waar komen die lasten vandaan
en kan het goedkoper?
- Post 4210: hoe komen die kosten tot stand. Wat gerealiseerd is en de prognose is
verschillend. Theo zoekt dit uit.
- Standaardbedrag verhuur lokalen 6000 euro. Wie kijkt of alles in verhouding is?
- Wordt de vervanging vooraf of achteraf betaald? Hoe zit het momenteel bij langdurige of
korte vervanging? Theo vraagt na hoe dit momenteel zit.
Kosten clusterdirecteuren: helft wordt bovenschools betaald, 50 % wordt door alle scholen
afgedragen. (gerekend met leerlingenaantallen) Hiervoor wordt een berekening gemaakt
voor de kosten per clusterdirecteur.
19 april wordt in het DB een beslissing genomen over een structureel betere verdeling van de
gelden voor De Ontdekking.
FGMR naar de begroting laten kijken. Hans stuurt mailadres door.
6. Formatie:
Lydia geeft aan zo min mogelijk te willen schommelen in groepsverdeling.
Dit punt komt volgende keer terug op de agenda.
7. Schoolondersteuningsprofiel:
In het plan staat dyslexie niet opgenomen. Lydia gaat kijken of dit nog veranderd kan
worden.
8. Rondvraag:
Bianca:
- Ouderambassadeurs zijn gestart. 3 moeders nemen hieraan deel. Er is een FB pagina
aangemaakt. En er is geflyerd.

-

OR heeft ingeschreven voor de wereldkinderdag op 30 september.
Voor het pleinfeest op 23 juni is ingeschreven door de Ouderraad en de
Ouderambassadeurs.

9. GMR:
Hans vraagt vanuit hoe de communicatie verloopt in de brede zin van het woord (directieMR; MR-GMR enz.) Hans mailt de vragen door. Komt volgende keer terug op de agenda.
Tevredenheidsonderzoek: is door weinig ouders ingevuld. Is besproken in MR en Kinderraad.
In november is Harry namens De Ontdekking bij de discussie-avond geweest. Hierover heeft
Harry in een eerder overleg verslag uitgebracht.
Jaarverslagen en notulen van de GMR zijn te vinden op de site van Delta onder het kopje
GMR.
10. Sluiting:
Joyce sluit de vergadering om 22:00 uur.
Volgende vergadering: maandag 28 mei om 19:30 uur.

Actiepuntenlijstje:
Kaarten naar zieke collega’s
Wet op privacy
Nogmaals berekening Dyade opvragen
Post 4210
Gelden vervanging
FGMR kijkt naar begroting
Formatie
SOP: dyslexie
Vragen communicatie GMR

10 april 2018, Anja Evers

Anja v.H.
Op agenda volgende vergadering: Joyce en Anja
Theo
Theo
Theo
Hans mailt adres door; MR stelt vragen op voor
FGMR en stuurt door
Op agenda volgende vergadering: Joyce en Anja
Lydia
Hans

