MR NOTULEN
15 juni 2015

Aanwezig
Notulen
Gasten
Tijdstip
Plaats

:
:
:
:
:

Arthur, Jeanette, Jouko, Joyce, Madeleine, Marieke en Monique
Joyce
Inger Bonhof en Jeroen Peters (slechts voor de update overe de verhuizing)
20.00 - 22.30 uur
Slochterenlaan

AGENDA

1.

Opening
Arthur opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Vaststelling agenda
Agenda item 13 (update verhuizing Opmaat) zal als derde agendapunt worden behandeld.

3.

Update verhuizing Opmaat – Jeroen Peters
Jeroen Peters (Talent Primair) geeft aan dat meerdere omwonenden hun zienswijze kenbaar
hebben gemaakt nav van het ontwerp bestemmingsplan zoals dat door de gemeente Bussum in
ontwerp is gebracht op 25 maart 2015. De gemeente zal op de zienswijzen regaeren. Dit leidt
mogelijk tot vertraging. .
Jeroen Peters geeft aan dat hij verwacht dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld in de
gemeenteraadsvergadering van 1 oktober 2015. Na vaststelling kunnen omwonenden die hun
zienswijze hebben ingediend eventueel beroep instellen bij de Raad van State.
De MR bespreekt hoe Talent Primair kan zorg dragen dat de gemeente dit proces zo voortvarend
mogelijkheid aanpakt.
Tevens heeft de MR Inger mee na te denken over mogelijke onderhoudskosten (onder andere
inzake de noodlokalen aan de Slochterenlaan) die een verdere vertraging van de verhuizing met
zich mee zal brengen. Er dient een plan van onderhoud te worden opgesteld.

4.

Actiepunten vorige vergadering






Inger is de opdrachten voor de werkgroepen aan het bekijken en zal het inzichtelijk maken
van de rapportage momenten per jaar daaraan toevoegen.
Verzoek inzake toelichting coordinator kosten ligt nog bij Inger (zie actielijst).
Beleid PO/VO ligt in concept bij het team. Na overeenstemming binnen het team zal dit
worden voorgelegd aan de MR.
Stichting “Vrienden van de Emmaschool” zal een bijdrage leveren voor de speeltoestellen,
die - zoals het er nu naar uit ziet - in de zomer zullen worden geplaatst.
Inger zal contact opnemen met de verkeersouder en de leerkrachten om te zien of de
ongevallenrapportage kan worden uitbereid met ongevallen rondom school.





5.

Inger heeft artikel Stichting Leerkracht bestudeerd, maar geeft aan dat school al werkt met
“School aan zet”. “School aan zet” beoogt eveneens een “lerende organisatie” en Inger geeft
aan graag met deze methode verder te willen.
Inger geeft aan dat de communicatie over het invalbeleid niet langer noodzakelijk is daar er
een overgangsperiode is (tot 1 juli 2016) onder de Wet Werk & Zekerheid. Derhalve is er
meer flexibiliteit inzake invalkrachten en mensen met een nu tijdelijk contract.

Vaststelling notulen
De notulen van de vergadering van 15 april 2015 worden met enkele kleine wijzigingen
goedgekeurd.

6.

40-urige werkweek (nieuwe CAO) – Inger
Doelstelling van de CAO is werktijdvermindering. Inger heeft een voorstel gedaan voor de
invulling van de 40-urige werkweek, na overleg met het team.
Werkrooster
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8,5
8,5
7
8,5
7,5

Werktijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.00-17.00 uur
08.00-17.00 uur
08.00-15.30 uur
08.00-17.00 uur
08.00-16.00 uur

Pauze ½ uur.
De MR adviseert positief inzake deze wijziging van de werkuren. Inger wordt verzocht mee
duidelijkheid te geven aan het team inzake:
- Overurenbeleid
- Planning vakanties IB-ers
7.

Formatieplan en groepsindeling – Inger
Inger bespreekt het schoolformatieplan schooljaar 2015-2016 (versie A: uithandpunten ten
aanzien van de verdeling van onderwijs en zorg), zoals voor de vergadering aan de leden van de
MR rondgestuurd. De MR noteert dat dit stuk zoals rondgestuurd per abuis om de eerste pagina
aangeeft dat dit versie B is. Versie A betreft de uitgangspunten, versie B de daadwerkelijke
groepsindeling.
Het formatieplan laat een grote uitstroom van leerkrachten zien. Inger heeft diverse versies
gemaakt ten einde te zien welk plan het beste aan alle wensen tegemoet komt. Inger is deze
week haar plan met alle betrokken leerkrachten aan het bespreken. Graag zou zij de komende
week het plan aan de ouders communiceren.

De MR stemt in met de uitgansgpunten zoals vastgelegd in het schoolformatieplan zoals
rondgestuurd. De MR last een extra vergadering in op 15 juni (ipv 22 juni) om versie B (verdeling
over de groepen) te bespreken (instemmingsplichtig).
8.

Uitslag CITO toetsen (groep 8) – Inger
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering voor details. Marieke geeft
aan dat groep 8 conform de norm heeft gescoord.

9/10.

Studiedagen 2015/Continuerooster – Inger
De MR bespreekt de opbouw van de uren in de onderbouw en bovenbouw. De Emmaschool
hanteert een systeem waarbij de onderbouw leerlingen 880 uur per jaar onderwijs krijgen en de
bovenbouw 1000. Dit leidt er toe dat bij een lang school jaar de onderbouw een groot aantal
studiedagen heeft. Bij andere scholen zijn dit minder dagen daar zij een continuerooster hebben
waarbij zowel de onderbouw als de bovenbouw 945 uur per jaar onderwijs krijgt.
Inger geeft aan dat invoering van een dergelijk continuerooster (let wel: dit betreft niet eventuele
aanpasssingen van de schooluren of de verdeling van de uren over de dagen, waar school zich ook
over beraadt) de studiedagen voor de onderbouw en bovenbouw gelijk zou trekken. Dit zou het
aantal studiedagen in de onderbouw verminderen (er zullen dan 65 lesuren meer worden
gegeven, wat 8 studiedagen overbodig zou maken).
Wel dient er dan een oplossing te worden gevonden voor de overgangsjaren), daar gedurende de
overgangsjaren de kinderen in de onderbouw meer onderwijs zouden krijgen, maar de werkweek
van de leraren dit niet toestaat. Dus zal dit moeten worden opgevangen met invalkrachten, want
kosten met zich mee brengt.
De MR en Inger zullen nader onderzoek verrichten naar de mogelijkheden dit zo spoedig mogelijk
in te voeren, bij voorkeur nog voor het schooljaar 2015-2016. Wel dienen de kosten duidelijk in
kaart te worden gebracht en te worden bezien hoe deze kosten kunnen worden gefinancieerd.
De overige, mogelijke wijzingen (lesuren anders verspreiden, kortere pauze etc.) zullen worden
besproken in de werkgroep continuerooster. Deze komt 15 juni weer bijeen.

11.

GMR - Jeanette
De jaarstukken 2014 zijn op tijd goedgekeurd. Het resultaat is EUR 30.000 positief. Het
weerstandvermogen is met 5% gestegen. Er dient te worden gekeken en worden beloond op basis
van goede budgettering en resultaten van de diverse scholen die onder Talent Primair resulteren.
De GMR heeft Talent Primair verzocht voor het komend jaar kwaliteit als speerpunt aan te
merken.

12.

Feedback PR/Communicatie – Monique
De werkgroep PR/Communicatie zal haar speerpunten voor 2015-2016 gaan formuleren en bezien
of de bezetting afdoende is.

13.

Feedback onderwijsontwikkeling
Inger geeft aan dat er een nieuwe rekenmethode is aangeschaft, welke na de zomer zal starten
voor groep 3 t/m 5 en zo stapsgewijs zal worden ingevoerd.

14.

Omvang MR
Marieke en Jouko hebben aangegeven de MR te verlaten. De MR betreurt dit vanzelfsprekend. De
MR bedankt voor hun inzet over de afgelopen jaren.
De MR bespreekt of de omvang van de MR dient te worden aangepast (van 8 naar 6 leden). DE
MR geeft aan dat het wenselijk is met 8 leden door te gaan. Dit houdt in dat er verkiezingen zullen
worden gehouden in het begin van schooljaar 2015-2016 voor 1 lid voor de personeelsgeleding
(bij voorkeur uit de bovenbouw) en 1 lid voor de oudergeleding.

15.

Vergaderdata 2015-2016
Inger zal een voorstel doen voor een datum in september (nav de jaarkalender). Gedurende deze
eerste vergadering zullen de overige data worden vastgesteld.

15.

Rondvraag en sluiting
Daar er geen overige items aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering.

Actiepunten
1.
Inger: toelichting inzake de coördinator kosten zoals beschreven in bijlage 2 bij de TSO begroting zoals
besproken in de vergadering van 22 februari 2015.
2.
Inger: aanpassen ongevallenrapportage met incidenten van/naar school voorzover mogelijk in
samenspraak met de verkeersouder.
3.
Inger: meer duidelijkheid te geven aan het team inzake:
1. Overurenbeleid
2. Planning vakanties
4.
Inger: uitslag CITO toetsen (groep 8) – Inger
5.
Inger: voorstel vergaderdatum september 2015

