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De Tandem

Notulen
Datum: Dinsdag 03-04-2018
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Plaats: koffiekamer
Aanwezig: Denise, Monique V., Monique H., Esther en Karin
1.

Opening

2. Post: Notulen en mail GMR; zie mededelingen GMR
3. Mededelingen:
-Directie;
•

•
•

•

personeelsinfo: Bianca en Annemiek zullen voor de zomer niet meer 100% terugkeren op de
werkvloer. Herstel Anke gaat redelijk, 3 april zal zij haar werkzaamheden weer oppakken.
Vermoedelijke startdatum van Niki is na de meivakantie.
aanschaf nieuwe leerlingsetjes (stoel en tafel) voor groep 3/4 en stoelen voor groep 1/2
Het rijk geeft cultuursubsidies. Deze subsidiegelden cultuur zijn opnieuw aangevraagd.
De goedkeuring is inmiddels binnen. De volledige concrete aanvraag moet voor 1 juni
worden verstuurd.
directeuren SPO Condor hebben op 20 maart een 1ste meting gehad m.b.t. de Algemene
Verorbering G wet. (privacywet)
Dit bureau maakt een plan voor SPO Condor welke zaken hier op stichtings- en
schoolniveau aangepast moeten gaan worden.

-OR;
•
•
•
•
•
•

De ouderhulplijst loopt goed. In groep 7-8 lijkt er minder animo te zijn om mee te
helpen;
Presentje voor Niki en kaartje voor Anke;
OR heeft nog niet gekeken naar de schoolgids;
OR regelt het vervoer en de lunch op de koningsspelen;
OR wil zich richten op de schoolveiligheid, rondom de school.
Vraag rondom Code rood, ligt nu bij SPO condor.
-GMR; Mail GMR:

•

De GMR is gevraagd welk standpunt wij hebben bij het wel of niet doorbetalen van
lerarensalarissen bij staking vanuit Condor. De GMR is een verlengstuk van de MR en wij
zien jullie mening dan ook als een belangrijk onderdeel in onze meningsvorming hierin.
Willen jullie uiterlijk 8 april jullie visie hierop mailen naar Anneke Janssen (secretaris),
zodat wij deze tijdens onze volgende GMR vergadering kunnen meenemen bij onze
meningsvorming.
→ Ons standpunt is niet doorbetalen bij staken. Daarnaast vinden we dat de
herbesteding van het ingehouden salaris ten goede zou moeten komen aan goed
onderwijs in overleg met de leerkrachten. Bijv. het bedrag dat overgehouden door de
staking op de Tandem ook neerleggen bij de Tandem.
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4. 1ste berekening formatie gelden Tandem: uitgangspunten
•

aantal leerkrachten op de werkvloer, de gewenste situatie is

•

inzet € werkdrukgelden per kind de aankomende 4 jaar.

•

aantal leerlingen +/- 70, op 1 oktober 2018 definitieve telling;

•

extra € kleine scholen, dit komt pas in schooljaar 2019-2020

•

Met alle berekeningen zien we dat we nog formatie tekort komen om onze wens om 4

Afdracht bovenschool 71.163, dit betalen we aan de stichting vanuit onze LUMPSUM
leerkrachten op de werkvloer te hebben hiervoor moeten we extra budget aanvragen
bij Marthijn. We gaan proberen aanspraak proberen te maken op een budget uit de
“knelpuntenpot”.
•

Ondertussen blijven we ons richten op de toekomstige krimp en
onderwijsontwikkelingen.

•

Daarnaast wil Monique kijken of er vaste formatie te krijgen is vanuit “passend
onderwijs”.

5. Schoolgids
Het programma vensters zorg voor een sjabloon opzet voor een schoolgids. Veel van deze
informatie komt van scholenopdekaart.nl hiermee voldoen we aan de eisen die inspectie stelt.
Wat moet er vanuit de oude schoolgids wel/ niet worden overgenomen.
Daarnaast wordt er nog gekeken hoe en of we de jaarplanning digitaal kunnen communiceren en
up to date kunnen houden. Koppelen.
PM agendapunten:
6. pestmeldingen vanuit ouders groep 3-4 (informatief).
Er zijn meldingen vanuit meerdere ouders rondom pesten in de groep.
Er komt een brief naar alle ouders van groep 3-4.
7. anti -pestprotocol
Het schoolveiligheidsplan moet opnieuw bekeken worden. Ons pest-protocol was verouderd en
moest worden vernieuwd, herijken met onze nieuwe visies.
Hoe zorgen we ervoor dat hetgeen er te lezen is ook zichtbaar is voor ouders.
Ouders van “het gepeste kind” hebben behoefte aan een soort stappenplan om te zien welke
stappen zij kunnen zetten.
MR (en evt. OR ) maakt een afspraak om nog eens naar het pestprotocol te kijken
concept versie bespreken.
8. Opbrengst studiemiddag 20 maart en studiedag van 30 maart
Denise geeft toelichting over de opbrengsten van deze studiemomenten.
9. Rondvraag en sluiting
extra afspraak 24 april rondom het pest-protocol.
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10. 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 3 april

MR 5 29 mei

Opening
Notulen
Post
Formatie/ krimp

Opening
Notulen
Post
Formatie (I)

Schoolgids

Opening
Notulen
Post
Formatie
Begroting
Schoolgids OR

Schoolplan doel

Schoolplan doel:

Schoolplan doel:

Schoolveiligheid
splan

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

(I)

Instemming

(A)

Advies

