Medezeggenschapsraad Paschalisschool
mr@paschalisschool.nl

VERSLAG
Datum:
Aanvang:
Plaats:

Donderdag 19 januari 2017
19.30 uur MR ; 20.30 met A. Aalbers
Teamkamer Paschalisschool (locatie Suikerberg)

1)

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt besproken en
vastgesteld.

2)

Verslag en actielijst
Het verslag wordt doorgenomen en vastgesteld.
Actielijst:
Er moet aandacht blijven voor het tijdig uitbrengen van de agenda van de volgende
vergadering, zodat belangstellenden tijdig weten wat er op de MR agenda staat.

3)

Evaluatie reglement MR
Op korte termijn vindt er een bijscholing plaats van de MR, waarin het reglement
besproken wordt. Deze input is nodig voor de evaluatie van het reglement en
daarom wordt dit agendapunt naar de volgende vergadering verschoven.

4)

Terugkoppeling uit GMR
Op 16-02-2017 wordt er een bijeenkomst georganiseerd door de stichtingsbrede
GMR, waarbij alle MR-en van de Stichting Kans en Kleur zijn uitgenodigd. Leden
van de MR zullen hier aan deelnemen.

5)

Eetbeleid evalueren
De MR wil zich inzetten voor eenduidigheid en duidelijkheid van het eetbeleid op
de Paschalisschool, zodat het voor iedereen duidelijk en helder is en het gedragen
wordt. Op korte termijn zal er een verkennend gesprek plaatsvinden met een
deskundige van de GGD, waarna de uiteindelijke werkvorm om dit aan te pakken
gekozen zal worden.

6)

Speerpunten MR
De MR wil zich de komende tijd met name richten op de volgende speerpunten:
 Communicatie vanuit de school naar de ouders toe
 Beter zichtbaar maken van de MR bij de achterban, de ouders
 Aandachtspunten uit het laatste rapport van de inspectie van het onderwijs
monitoren, met name:
- Ouders meer informeren over de vreedzame school
- Het behalen van de streefdoelen van de school (CITO scores)
- Beter inzicht in de ontwikkeling van de individuele leerlingen
- Verduidelijken van de verantwoordelijkheidsverdeling binnen het
Management Team
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7)

Mededelingen van de directie
Er is een schakelklas gestart op de Paschalisschool die voor alle scholen van de
stichting Kans en Kleur kinderen van erkende vluchtelingen opvangt. Tot nu toe
werden deze kinderen op alle scholen opgevangen, maar vanwege de extra
werkdruk die opleverde is er gekozen om dit op één locatie aan te bieden, namelijk
op de Paschalisschool.
De eerste indrukken zijn goed vanuit de directie. De MR heeft nog een aanvullende
vragen gesteld, waaronder:
-Komen er meer leerlingen? Dit is momenteel nog onbekend.
-Hoe verlopen de financiën? Deze verlopen via Kans en Kleur.
-Worden de extra kosten vergoed? Ja, met aanvullende een extra vergoeding voor
de inzet van de directeur.

8)

Opbrengsten katern
De leeropbrengsten (CITO scores) worden toegelicht. De CITO heeft normen
aangepast, waardoor het lastig is om voor de hele school de scores goed te
kunnen beoordelen. Vanwege deze aanpassing is het niet meer aan te tonen met
behulp van CITO opbrengsten, of alle streefnormen gehaald gaan worden.
Wat opvalt is dat bepaalde groepen structureel laag scoren. Dit onder andere door
onrust die er vorig jaar geweest is, en dit kan zich vertalen in slechtere prestaties.
Het heeft de aandacht van de school, er wordt hard aan gewerkt.
Dit onderwerp is een speerpunt van de MR, en heeft de aandacht van de MR.
Ouders hebben voor rekenen een strookje gekregen met inlogcodes voor het
programma Bareka, dit is een programma voor rekenen wat aanvullend
aangeboden wordt. De MR stelt voor in het kader van communicatie richting
ouders, om naast het strookje ook een toelichting in de maandagkrant te geven
met indien mogelijk een link naar de website om zo duidelijk te maken. Zo is het
voor ouders beter inzichtelijk wat Bareka inhoudt en wat ze er mee kunnen.

9)

Concept formatie schooljaar 2017-2018
Omdat er nog niet voldoende duidelijkheid is over de kaders vanuit de stichting
Kans en Kleur kan de Paschalisschool de formatie nog niet maken. Dit punt wordt
doorgeschoven naar de volgende vergadering.

10)

Begroting Paschalisschool
De Paschalisschool kan de begroting nog niet voltooien, omdat de kaders vanuit
stichting Kans en Kleur nog niet definitief zijn. De penningmeester van de MR
wordt door A. Aalbers op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en kijkt
namens de MR mee.
A. Aalbers benadrukt dat de begroting direct samenhangt met het aantal
leerlingen dat is ingeschreven voor het komende schooljaar. Het is dus belangrijk
dat ook kinderen die niet meteen starten het komende schooljaar, maar wel in het
schooljaar instromen, ingeschreven worden. De MR zal ook contact opnemen met
de GMR om te kijken of hier stichtingsbreed aandacht aan besteed kan worden.
Het is van belang dat ouders van nog niet schoolgaande kinderen het belang
beseffen van het vroegtijdig inschrijven van hun kind voor een basisschool. Dit
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heeft direct impact op de begroting van de school.
11)

Verplichte mobiliteit: school specifieke criteria vaststellen
Er wordt geen verplichte mobiliteit verwacht voor het komende schooljaar. Daarom
zijn er geen criteria vastgesteld. Mocht dit onverwacht toch wel het geval zijn, dan
zullen de criteria alsnog opgesteld worden.

12)

Peildatum leerlingen aantallen
Dit punt is besproken bij agendapunt 9.

13)

Protocol indeling leerlingen
Er wordt ingestemd door de MR met het protocol indeling leerlingen.

14)

Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

15)

Sluiting

ABV = Adviesbevoegdheid MR

Blauw

IBV P = Instemmingsbevoegdheid Personeelsdeel

IBV MR = Instemmingsbevoegdheid gehele MR

= Annelies Aalbers aanwezig

Oudergeleding (OGL):
Personeelsgeleding (PGL):

L. Arbeider, B. Fleuren, M. Laurant en S. Wiersma
Gerda Gribling, Joep Janssen, Perry Reffeltrath en vacature

