Medezeggenschapsraad
basisschool

De Tandem

Notulen:
Datum: Dinsdag 30-01-2018
Tijd: 20.00 tot 23.00 uur
Plaats: koffiekamer
Aanwezig: Denise, Monique V., Monique H., Esther en Kristel
1.

Opening

2. Post: Mail GMR
De vacature van de GMR is qua personeelsgeleding is nog niet ingevuld. Deze vacature staat nog
open.
infoblaadje MR zat in het postvak.
3. Mededelingen:
-Directie;
•

vervanging Anke groep 7/8; vervanger(s) op dit moment nog niet bekend. Op zoek naar
vervanger met gym bevoegdheid. Dit is inmiddels aangevraagd en wordt a.s. donderdag
hopelijk verder afgerond.

•

Niki is moeder geworden van een dochter Lynn.

•

Annemiek is gestart met 2 uur per week ervaren wat een kleuterklas met haar doet qua
prikkelverwerking. Dit doet zij niet op de Tandem maar op de St. Joris. Op deze manier blijft
het voor de leerlingen en ouders van de Tandem rustig en kan zij op een andere plek ervaringen
opdoen.

•

Bianca is nog niet in het traject van re-integratie.

•

Op vrijdag 30 maart gaan leerkrachten scholen bezoeken die met een ander onderwijsinvulling
werken. Dit is een stap om nieuwe beelden en ideeën op te doen in ons visie traject duurzaam,
toekomst bewust onderwijs. Zodra de scholen bekend zijn, laat ik jullie dit weten. Mochten
jullie aan 1 school denken die hiervoor in aanmerking komt, hoor ik dat ook graag.

•

De ouders die geen vrijwillige ouderbijdrage betaald hebben, heb ik gesproken.

•

in het voorjaar 2018 komt op alle scholen van SPO Condor een tevredenheidspeiling. Dit
wordt door "scholen met succes" uitgerold.

•

in 2018 krijgen alle scholen van SPO Condor een audit. Tijdens deze audit worden dezelfde
domeinen en standaarden gehanteerd als bij het inspectie bezoek dat wij gehad hebben. Deze
domeinen zijn: Onderwijsleerproces en pedagogisch klimaat, onderwijsresultaten en
kwaliteitszorg en verantwoording. De Tandem is na de zomer aan de beurt. In de
nieuwsbrief heb ik ouders hierover ook geïnformeerd omdat Martine deel gaat nemen in een
audit team bij de scholen in het "laag" van Condor.

•

Op dit moment is de vervangerspool leeg i.v.m. hoog ziekteverzuim bij alle besturen.

•

Aafke heeft de taak ICT opgepakt en samen met Denise Engels in groep 1 t/m 8

-OR;
Evaluatie klassenapp: Deze loopt prima. Het wordt doelgericht ingezet.
OR zou het fijn vinden om op meerdere punten worden betrokken om mee te denken. Wat ligt bij
OR en wat bij de MR. Buiten de activiteiten organiseren, zou de OR willen meedenken
-GMR;
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4. nieuwe begrotingssystematiek SPO Condor/ formatie/ krimp
Meer regie op eigen budget. Telling wordt nu gebaseerd op de feitelijke telling van het
schooljaar. Er kan nog niets gezegd worden over formatie. Er komt meer transparantie op
het budget waar je werkelijk recht op hebt en waar zitten de knelpunten. Effect samen met
team waar gaan we die gelden voor inzetten.
De leerlingentelling loopt verder terug.
De gemeente Heumen en Condor willen alles op alles zetten om te zorgen dat de scholen in alle
kleine dorpskernen behouden kunnen blijven.
Alle stafmedewerkers en directieleden volgen hier momenteel een scholing voor.
Monique bekijkt samen met de Gemeente of er voor kinderen vanuit het tweede huis meer
financiering.
5. tussenstand schooldoelen januari 2018 ( bijlage reeds ontvangen van Monique V 230118)
Visie, Methodes, Kwaliteit klant en omgeving.
Visie heeft meer tijd nodig, vanwege personele omstandigheden. 30 maart gaan we scholen
bezoeken rondom de visie.
De doelen die nu zijn opgesomd komen uit het schoolplan, deze doelen kunnen SMARTer
worden neergezet.
We hebben met de drie kleuren (rood, oranje, groen) aangegeven waar we in het proces zitten
t.o.v. de gestelde doelen.
6. visie traject team Tandem: Duurzaam goed toekomst bewust onderwijs op de Tandem ( proces
bespreken en de volgende stap scholen bezoeken, uitwerking hangt in de teamkamer)
We willen op 30 maart
Wat vinden wij
Wat denken wij dat ouders vinden
Beelden/ input van andere scholen.
Wat werkt goed en wat werkt nu belemmerend.
Op 30 maart bezoeken de leerkrachten een aantal scholen.

7. schoolgids (uitgaan van de huidige gids, aanpassingen en nieuwe ideeën verzamelen)
dit punt wordt doorgeschoven
8. 1ste ervaringen 5 minuten inlooptijd ouders en leerkrachten. (De deur gaat eerder open bij
slecht weer.)
PMR en OMR delen de ervaringen en meningen rondom de nieuwe inlooptijd. Leerkrachten
ervaren het als meer rust en positief. Een groot deel van de ouders ervaart het minder
positief en wil graag terug naar de inlooptijd van 10 minuten voor. We vragen Monique om hier
een beslissing in te nemen.
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9. GMR lid Bram v.d. Pas
Deze statuten staan op de website van WMS. Dit hoeft niet gedeeld te worden op de site van
de Tandem.
Bram neemt ons mee in de nieuwe statuten en deelt wat hierin veranderd is. Er wordt gebruik
gemaakt van het standaard regelement.

10. audit SPO Condor schooljaar 2018
in 2018 krijgen alle scholen van SPO Condor een audit. Tijdens deze audit worden dezelfde
domeinen en standaarden gehanteerd als bij het inspectie bezoek dat wij gehad hebben. Deze
domeinen zijn: Onderwijsleerproces en pedagogisch klimaat, onderwijsresultaten en
kwaliteitszorg en verantwoording. De Tandem is na de zomer aan de beurt. In de
nieuwsbrief zijn ouders hierover geïnformeerd, omdat Martine deel gaat nemen in een audit
team bij de scholen in het "laag" van Condor.
Dit is buiten het bezoek van de inspecteur van onderwijs. Met een nieuwe bestuurder beginnen
we met een 0-meting. Bij een audit vanuit je eigen Condor
PM agendapunten:
11. onze jaarplanning MR t.z.t. aanpassen aan de veranderingen die er op dit moment zijn in het
tijdspad ook op Condor niveau gezien de nieuwe bekostigingsmodel en de ervaringen uit het
verleden. ( begroting, jaarafrekening, formatie, leerling telling)
12. SVP ( schoolveiligheidsplan) en anti pestprotocol
Nieuwste update is in de maak, dit punt wordt doorgeschoven.
13. gelden Passend Onderwijs op de Tandem
Dit punt wordt doorgeschoven.
14. Rondvraag en sluiting
geen verdere vragen.
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15. Vergaderschema MR-schooljaar 2017-2018
punt

MR 1 3 okt.

1
2
3
4

Opening
Notulen
Post
Taakverdeling

5

Jaarplanning

6
7

8

MR 2 28
november
Opening
Notulen
Post
Concept
jaarverslag
Schoolplan welke
doelen:
Ouderavond social
mediawijs.

MR 3 30 januari

MR 4 27 maart

MR 5 29 mei

Opening
Notulen
Post
Formatie/ krimp

Opening
Notulen
Post
Formatie

Opening
Notulen
Post
Formatie (I)

Schoolgids

Schoolgids OR

Schoolplan doel

Schoolplan doel:

Schoolveiligheid
splan

Begroting

MR-OR waar
liggen
raakvlakken
waarin kunnen
we elkaar
versterken.

(I)

Instemming

(A)

Advies

Schoolplan doel:

