MR-vergadering
Datum:
Tijdstip:
Aanwezig:
Plaats:

25-11-2019
19.30 uur – 21.00 uur
Ria, Leontine, Suzanne, Lenneke, Ilse en Willem, Maarten
Lover

Nr
1.
2.
3.

Onderwerp
Opening
Notulen vergadering 2-9-2019
SHP

4.

Mededelingen vanuit de OR

5.

Mededelingen vanuit de directie

6.

Begroting

Status / opmerking
Goed gekeurd met dank aan Ingrid.
Stuurgroep: Jos v. Kessel heeft helderheid verschaft in de te volgen
procedure. Elke Fer-projectgroep rapporteert aan stuurgroep. Volgende
vergadering wordt geïnventariseerd wat er toe nu bereikt is en wat er
als advies naar het bestuur kan.
Geen mededelingen.
Vanuit wandelgangen komt opmerking dat het Lover bij activiteiten
wordt vergeten. Dit wordt niet herkend.
Leerkracht groep 6A, Ester, tijdelijk gedeeltelijk uit de running i.v.m.
blessure René Philipsen vervangt. Zij gaat ook het zwangerschapsverlof
van Nina vervullen. Suzanne gaat na de carnavalsvakantie met
zwangerschapsverlof, zij wordt in de groep vervangen door Niels
Bouwmans, de IB- taken worden overgenomen door Suzanne Hurkmans
(IB- Bonifatius). Bregje v Bommel gaat bijna aansluitend aan het verlof
van Nina met zwangerschapsverlof. Wens is om René deze vervanging
ook te laten vervullen.
Zwemmen voor nieuwkomers: gemeente wil bus terug niet meer
regelen, Maarten verwacht dat hier een passende oplossing voor komt.
Groot inspectieonderzoek: aantal Prodasscholen zal bezocht worden.
Verwacht wordt er veel op managementgebied bekeken zal worden,
wellicht wordt er gevraagd naar de uitvoerende kant d.m.v.
klassenbezoek, b.v. rataplannen, thematisch werken.
Gaat over kalenderjaar 2020. Begroting wordt gesplist in 7 maanden
voor en 5 maanden na zomervakantie. Begroting vindt plaats op basis
van leerling prognoses, verwachte terugloop: 30 leerlingen. Begroting is
voor Lover-Lambertus en deels voor Bonifatius.
Verantwoording bedragen:
Passend onderwijs → salaris IB-ers, onderzoek individuele leerlingen.
Werkdrukmiddelen→ wordt bepaald door team en PMR, dit jaar
uitgegeven aan laptops, toetsondersteuning en eventmanager.
Personeel: Ria gaat uiterlijk per 6-10-2020 met pensioen. Ineke wil in
het nieuwe schooljaar niet meer dan 2 dagen werken en gaat per 1-12021 met pensioen. Het is nog niet duidelijk of de wens van 2 dagen
gehonoreerd wordt i.v.m. de inzetbaarheid in de groep.
FTE vermindert met 1.7. 0.7 FTE kan ingeleverd worden, voor 1 FTE
wordt meervraag ingediend.
Als die meervraag wordt gehonoreerd gaan we waarschijnlijk terug van
11 naar 9 groepen.
We komen uit op een tekort van 20%. Ligt o.a. aan populatie en
personeelslasten.
Werkdrukmiddelen zijn er niet om knelpunten op te lossen maar om
knelpunten te voorkomen.

7.

Schoolplan

8.

Van FMR naar nieuwe MR

9.

Rondvraag

Het huidige schoolplan is aangepast: in het jaarplan zijn de
kernwaarden weggezet in een schema: school, team, leerlingen,
ouders.
Volgende vergadering op terugkomen.
Na juridische fusie (april 2020) vervallen beide MR-en. Fusie MR is dan
verantwoordelijk tot er een nieuw gekozen gefuseerde MR is (augustus
2020). Fusie MR is minimaal bezet, wens: een bredere bezetting voor
de periode van 1 april tot augustus 2020: van elke school een ouder en
een leerkracht.
Advies gefuseerde MR: 3 ouders, 3 leerkrachten.
-Staken 30-31 januari? Is nog niets over bekend.
-Zijn er geluiden vanuit ouders m.b.t. samenvoeging Lover-Lambertus?
Geen concrete opmerkingen gehoord.
-De voorzitter bedankt Maurice voor zijn jarenlange inzet en
betrokkenheid!
Volgende vergadering 20 januari, locatie Lover

