Notulen
Medezeggenschapsraad
Schooljaar 2015‐2016
Datum: dinsdag 31 mei 2016 om 20.00 uur
Aanwezigen: Paul, Monique, Gérard, Jan. Daarnaast nog Peer vanuit OR.
Tijd

nr.

Onderwerpen:

01

Opening:

02

Vaststellen van de agenda:
Geen wijzigingen of aanvullingen.

03

Vaststellen van de notulen:
03.a Vaststellen van de notulen van 1 maart 2016
Is vastgesteld
03.b N.a.v. deze notulen
Geen opmerkingen

04

Vanuit school/directie:
04.a Eventuele mededelingen (algemeen)

Vraag van Gérard n.a.v. het stuk directievoering vanuit de GMR.
Paul licht toe dat deze wijziging voort is gekomen door wisselingen van directies op
diverse de scholen van Opmaat. Er wordt nu beter gekeken naar de profielschets van
een directeur en wat een school nodig heeft. Deze procedure ligt nu bij de GMR. Als
er binnen Opmaat geen passende directeur beschikbaar is kan bovenschools geworven
worden.
Mededeling van Paul:
Monitor bezoek van Marius en Hanneke.
Bedoeld voor Marius om een beeld te krijgen van de school.
In de nabespreking gaven Marius en Hanneke aan dat de onderwijsinhoudelijk kant erg
sterk is.
Als tip kregen we mee: de inhoud is goed maar de vorm past daar niet bij. De
centrale ruimtes zijn al goed opgeknapt maar de klassen zijn voor verbetering
vatbaar.
Peer nodigt de MR uit om 30 juni met de OR samen rond half 10 een borreltje te
komen drinken ter afsluiting van het schooljaar.
Adviesgesprekken worden laat in het jaar gehouden, zou het mogelijk zijn om deze
adviezen te vervroegen i.v.m. open dagen V.O.‐scholen die al vanaf januari
plaatsvinden?
04.b Stabilisering leerlingenaantal
Er is een definitieve inschrijving in de onderbouw. Ook zijn er weer zij‐instromers.
04.c Veiligheid/ontruimingsplan
Alarmsysteem is aangepast. Ons systeem is nu losgekoppeld van dat van de
Achthoeven. De vraag is of als het alarm bij de Achthoeven gaat deze dan ook in ons
gebouw afgaat. Dit kan belangrijk zijn en moet even uitgezocht worden.
04.d Werkdruk
De Cao is geëvalueerd.
Het punt is dat we nog steeds met elkaar teveel uren maken. Het nieuwe
formatieplaatje gaat wellicht wat ruimte geven.
04.e Toekomst van de school
Doordat we kleiner worden gaan we terug naar 4 groepen. Voor het behoud van de
Mussenacker in de toekomst zoeken we een oplossing in samerwerking. Op dit
moment zijn we hier volop mee bezig.

05

Formatie

Een van de wijzigingen is dat door extra budget binnen de stichting Paul bij Marius
heeft kunnen onderbouwen dat we extra formatie nodig hebben en deze is
toegewezen. Hieruit kunnen we extra formatie inzetten.
Paul heeft een aanvraag ingediend voor een dag ‘eventmanager’ en een dag om de
veranderingen die spelen binnen Udenhout verder uit te werken. Marlou kan hierdoor
behouden worden voor de formatie zodra ze terugkomt van haar
zwangerschapsverlof.
Daarnaast blijft ook Myriam als concierge behouden.
De MR adviseert om middels een brief de ouders hierover te informeren.
Paul heeft verder het plaatje van de nieuwe formatie en groepsbezetting toegelicht.
Hier en daar zijn er nieuwe combinaties. Ook is er een eventmanager aan
toegevoegd. Binnen de verdeling moeten we er op letten dat er geen drie mensen
voor de groep komen.

06

Samenwerking Udenhout
21 Juni worden alle ouders van zowel Mussenacker als Achthoeve en Wichelroede
uitgenodigd voor een informatie‐avond om de ouders mee te laten denken over een
nieuwe opzet van het onderwijs in Udenhout in de toekomst. Dit als eerste
behoeftepeiling.
Door de krimp van het leerlingenaantal over heel Udenhout is het wenselijk om over
te gaan naar een andere onderwijsstructuur. Vanuit de beide besturen en de directies
van de 3 scholen is dit al in gang gezet. Er is een eerste kennismaking geweest van de
teamleden van de 3 scholen.
Uitgangspunt is dat alle scholen evenveel inbreng hebben.
Ook BSO en kinderopvang worden hier bij betrokken en zijn eveneens uitgenodigd
voor de 21ste juni.
De voorbereidingsgroep is op dit moment bezig met hoe de communicatie naar de
ouders het beste kan verlopen.
Een vraag vanuit de MR is in hoeverre we er goed aan doen om onze ouders al van
tevoren te informeren om de eerste vragen af te vangen. Paul neemt dit mee naar de
voorbereidingsgroep.

07

Planning 2016 ‐ 2017
Op dit moment zijn we bezig met een eerste versie van de jaarplanning voor het
nieuwe schooljaar. Wat kunnen we leren van de planning van vorig jaar. Op
piekmomenten wellicht wat meer vergadermomenten en op rustige momenten wat
minder.

08
09
Gedeelte zonder Paul
10

Advies‐ en instemmingsstukken

Er zijn geen advies‐ en instemmingsstukken

11

Verkiezingen: 1 lid voor de oudergeleding
De wervingstekst staat op de site en is meegegaan met de postmus

12

Post en ingekomen stukken
Geen stukken binnengekomen

13

G.M.R.

14

O.R.

Vraag van Gérard hoe bij Opmaat RTC geregeld is.

ACTIE
01

WIE

UITERLIJK

Vergadering verzetten naar donderdag 30 juni. Jan Jan
vraagt of Paul dan ook kan.
Jan vraagt aan Paul hoe RTC geregeld is bij
Jan
opmaat.

z.s.m.

03

Jan zet de agenda ook voortaan op de website

Jan

04

Jan vraagt bij Paul na of het stuk over de M.R. nog
actueel is. (schoolgids?)

Jan

De eerstvolgende
vergadering.
z.s.m.

02

05
06
07
08
09
10

z.s.m.

