Medezeggenschapsraad Paschalisschool
mr.paschalis@kansenkleur.nl

___________________________________________________________________________

NOTULEN
Datum:
Aanvang:
Plaats:
Aanwezig:
Afwezig:

donderdag 11-01-2018
19.30 uur
Teamkamer Paschalisschool (locatie Suikerberg)
Lisette Arbeider, Maarten Laurant, Bas Fleuren, Stefan Tichelaar
Lieke van de Ven, Joep Janssen, Clementine Rossen,
Perry Reffeltrath, Monique de Milde
-

1. Opening
a) Welkom
b) Bas stelt zijn functie ‘communicatie achterban’ vacant. Lisette en Joep nemen deze over.
2. Agenda
a) De agenda wordt vastgesteld.
b) Toevoeging: na punt 7: collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering
c) De communicatie rondom de ‘Verhuizing Veenhof’ wordt besproken. Lieke geeft aan dat
het onderwerp bij haar bekend is. Zij geeft een toelichting.
3. Notulen en actiepunten
a) De notulen van 07-11-2017 worden vastgesteld.
b) Actiepunten
- De toegankelijkheid van de serverruimte is getest. Conclusie is dat de serverruimte in
voldoende mate afgeschermd is om van buitenaf benaderd te worden.
- Privacy beleid: juridische bepaling klopt. Het stuk is door de GMR goedgekeurd. Als er
vragen zijn moet dit bij de GMR worden neergelegd.
- Foto’s: alle foto’s staan achter wachtwoord
- MR blad: geen abonnementsgeld
4. Mededelingen vanuit de directie
a) Komende dinsdag 16-01-2018 wordt de RI&E uitgevoerd. Terugkoppeling hierop volgt.
b) Er is een landelijke staking geweest. Is goed verlopen. Geen bijzonderheden hierover.
c) Vanuit de stichting Kans en Kleur is er eenmalig 3% van de begroting aan gelden vrij
gekomen voor het komende jaar. Dit geld is bedoeld voor werkdruk verlaging. Iedereen
mag mee denken naar de mogelijkheden hoe dit in te zetten.
d) Er is een nieuwe leerkracht aangenomen voor groep 8, Sander van der Rijt. Lieke zal aan
hem vragen om zichzelf voor te stellen in de maandagkrant.
e) Lieke geeft een toelichting op de verhuizing van ‘De Veenhof’ naar ‘De Suikerberg’.
Eind januari dient er een Plan van Aanpak ingediend te zijn bij Kans en Kleur. Dit wordt
beoordeeld en hieraan wordt een begroting gehangen. Voor de verhuizing is er een
externe partij, Sineth, benaderd om dit te begeleiden. Het gebouw ‘De Veenhof’ blijft tot
en met het schooljaar 2018 – 2019 sowieso in stand voor tiener BSO.
Lieke wil graag één contactpersoon binnen de MR om snel zaken mee af te kunnen
stemmen. Bas zal deze taak op zich nemen.
ABV:
IBV P:
IBV MR:
Blauw:

Adviesbevoegdheid MR
Instemmingsbevoegdheid Personeelsgeleding
Instemmingsbevoegdheid gehele MR
Lieke van de Ven aanwezig

Oudergeleding (OGL):
Bas Fleuren, Maarten Laurant, Stefan Tichelaar en Lisette Arbeider
Personeelsgeleding (PGL): Joep Janssen, Perry Reffeltrath, Clementine Rossen, Monique de Milde

5. Schoolbegroting 2018/2019
a) De schoolbegroting 2018 / 2019 is samen met de directie besproken. Er zijn vanuit de
MR vragen gesteld welke door de directie beantwoord zijn. De begroting sluit positief,
mede door lagere afdracht en 3% extra voor werkdrukverlichting.
Vanuit de MR is er een positief advies gegeven om de begroting goed te keuren.
b) Er wordt opgemerkt dat de klaslokalen erg vies zijn. Is er budget voor meer schoonmaak?
Er zou binnen de Stichting een afspraak zijn dat lokalen door leerkrachten
schoongemaakt moeten worden. Lisette vraagt na bij de GMR of dit inderdaad zo is.
6. Evaluatie werkdruk personeel
Er is een evaluatie formulier aan de werknemers toegezonden. De werknemers hebben nog
een aantal dagen om de evaluatie in te leveren. De bevindingen koppelt Lieke terug aan de
MR.
7. a) Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering:
Doorgestuurd vanuit GMR. Is doorgestuurd naar alle personeelsleden. Weinig reacties
De reactie van de personeelsleden terugkoppelen aan Esther (GMR).
b) Mededelingen en ingekomen stukken
- Status Sharepoint: nog geen oplossing. ICTBO werkt hieraan.
Joep vraagt na of alles van MR meegenomen is naar nieuwe SP omgeving
- Stefan en Monique volgen de basiscursus MR. Deel 1 gedaan, deel 2 volgt.
8. Evaluatie reglement MR
Reglement (gewijzigd in 2016/2017). Lisette mailt de laatste versie. Volgende
vergadering opnieuw op agenda.
9. MR begroting: invulling openstaand budget
 Saskia op de Weegh is benaderd over de lezing ‘Nieuwsgierigerwijs’. Lisette geeft een
toelichting op de zienswijze van de presentatie. Er is al overleg geweest hierover met de
directie en die staan er positief tegenover. De MR is akkoord dat Lisette informeert naar
de mogelijkheden. Zij koppelt dit terug aan de MR.
10. Speerpunten MR bewaken
De MR heeft diverse speerpunten vastgelegd waar zij gedurende het schooljaar aandacht aan
wenst te besteden. Deze komen voort uit eerdere MR-bijeenkomsten / rapporten / verslagen.
Deze staan onderstaand opgesomd en per onderdeel aangevuld met aanvullende
opmerkingen.


communicatie vanuit school naar de ouders
- Vertrek van leerkrachten communiceren naar alle ouders.
- Verhuizen van Veenhof naar Suikerberg: regelmatig communiceren over de status
 Beter zichtbaar maken van de MR bij de achterban.
- Lisette en Joep nemen de taak over van Bas.
 Aandachtspunten uit het laatste rapport van de inspectie van het onderwijs.
Wij willen vooral gaan sturen op:
o Ouders meer informeren over de vreedzame school
-Clementine benadert de werkgroep ‘Vreedzame school’. Om stukje te schrijven in de
maandagkrant
o Het behalen van de streefdoelen van de school (CITO scores)
-Directie gericht vragen stellen over de analyse van de CITO scores.
ABV:
IBV P:
IBV MR:
Blauw:

Adviesbevoegdheid MR
Instemmingsbevoegdheid Personeelsgeleding
Instemmingsbevoegdheid gehele MR
Lieke van de Ven aanwezig

Oudergeleding (OGL):
Bas Fleuren, Maarten Laurant, Stefan Tichelaar en Lisette Arbeider
Personeelsgeleding (PGL): Joep Janssen, Perry Reffeltrath, Clementine Rossen, Monique de Milde

o Beter inzicht in de ontwikkeling van de individuele leerlingen
o Verduidelijken van de verantwoordelijkheid binnen het Management Team
 Overgang van leerlingen vanuit de schakelklas naar het reguliere
onderwijs (van de Paschalisschool).
11. Rondvraag
12. Sluiting

ABV:
IBV P:
IBV MR:
Blauw:

Adviesbevoegdheid MR
Instemmingsbevoegdheid Personeelsgeleding
Instemmingsbevoegdheid gehele MR
Lieke van de Ven aanwezig

Oudergeleding (OGL):
Bas Fleuren, Maarten Laurant, Stefan Tichelaar en Lisette Arbeider
Personeelsgeleding (PGL): Joep Janssen, Perry Reffeltrath, Clementine Rossen, Monique de Milde

