MR-vergadering 17 februari 2014

Vaststelling agenda
Erik vraagt de MR om advies met betrekking op het vervolg van de LB functie.
Post
Expertise centrum medezeggenschap.
Vanuit het team
Er komt een 4e kleutergroep na de voorjaarsvakantie.
Er zullen nog geen peutergroepen starten.
Eén personeelslid heeft aangegeven met de VUT te willen.
Mieke gaat in april met zwangerschapsverlof => vervanging is geregeld.
Aly gaat bezig met re-integreren.
Ouders die met klachten komen graag doorsturen aar het team.
Vanuit de OC
Ina en Hilda zitten in het paasviering comité.
Sint en Kerst zijn geëvalueerd; deze zijn prima verlopen.
Team enquête
Er zijn wel tips gegeven bij vraag 15, maar deze zijn niet verwerkt in het aanvullende
document.
Ilona, Erik en Marga gaan 3 voorstellen maken om het continurooster eventueel aan te passen.
Continurooster
Er heeft een stukje in het Bronnieuws gestaan en de vrijdagochtend is opgelost.
Passend onderwijs
Erik zal in de volgende vergadering reageren op de ingestuurde brief door de MR.
Schoolondersteuningsprofiel; de school moet aan het minimale zorg pakket voldoen. Dit doet
De Bron.
De school moet aangeven waar ze deskundig/niet deskundig in zijn.
Dit geef de mogelijkheden en begrenzingen aan van een school.
Formatie
Groeiformatie: de Bron heeft hier recht op in verband met de aanmeldingen.
De groeiformatie moet aangevraagd worden bij het bestuursbureau. Dit wordt gebruikt voor
een 4e kleutergroep.
Formatie: leerlingenprognose is hoger dan begroot. Daarom zit de Bron in de plus.
LB functie moet op 01/08/2014 van 2,9 naar 3,6. Dit ligt bij de GMR.
Verkiezingen MR
De zittingstermijn van Patricia Wanders is afgelopen en ze is niet herkiesbaar.
De huidige voorzitter, zal nog één jaar actief zijn binnen de MR. De MR is op zoek naar
ouders die zitting willen nemen in de MR en die op termijn wellicht een voorzittersrol op zich
willen nemen.
Van het team moet er een nieuw lid in de MR.
Patricia draagt zorg voor de informatie in het bronnieuws.
Vanuit de GMR
De brief is behandeld in de GMR.
Het antwoord is vrij zwart/wit: hoeveel groepen zijn er? 10
Hoeveel leerlingen? 270. Dus dan komt je op 27 leerlingen per klas.

Verder wordt er aangegeven dat er gekeken moet worden naar ambulante mensen, aangezien
dit er vrij veel zijn.

Rondvraag
De BAPO van Rein staat volledig bij de Bron, maar dit klopt niet.
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