MR Verslag 14 maart 2018, 19u30-20u30:

Aanwezig:
Marjan Broekstra (vz.), Simon Engelberts [oudergeleding]
Tanja Weekenstroo, Caroline Tijhuis, Mirjam Lansink [personeelsgeleding]
Marjan Peters [vertegenwoordiger bestuur]
Afwezig m.k. Tessa Boer [oudergeleding]
1. Opening en
- mededelingen
* medezeggenschapsbudget loopt via schoolbegroting/budget, is teruggekoppeld
* Ivo Vellekoop is geïnteresseerd in de MR en wordt voor de volgende keer uitgenodigd
- mededelingen directeur
* wanneer kan formatie op de MR agenda, eerst bespreken op teamdag?
Formatieplan op bestuursniveau is al vastgesteld, nagaan wat hierin staat over de Bothoven.
Is ook al met maatwerk rekening gehouden? Extra middelen Kadera moeten voor 1 april
landelijk worden aangevraagd. Inzet is om 7 groepen te behouden, MR wil dit van harte
ondersteunen, dus als daar actie voor nodig is dan is de R daartoe bereid.
2. Actiepunten (zie onderaan)
3. GMR vergadering is pas in april. N.a.v. overlegbijeenkomst ‘Structuur GMR’ door vz.
Op 7 maart is er weer een sessie geweest, inzet lijkt (net als elders): “GMR moet kleiner”;
sociocratisch model. Vz.heeft geopperd om MR-P leden hiervoor taakstellingsuren te laten
krijgen. Voor ouders werkt dat niet, minder ouders zijn te motiveren omdat ze toch voor
‘hun’ school willen spreken.
4. Uitleg dir. bij het "VanPlan" van het netwerk School voor de Toekomst (eerste deel is

algemene uitleg bij een VanPlan, deel 2 is inhoudelijk van school) (zie 4 VanPlan
freinettechnieken 3.0 De Bothoven.docx)
VanPlan (klemtoon als in “van plan zijn”) wordt op bestuursniveau niet meer
gehanteerd. Deze is nog opgesteld door Jan en bevat veel bekende onderdelen uit
het schoolplan. Bepaalde acties zijn wel gestart (elke keer een freinettechniek
aandacht geven); andere zijn niet van de grond gekomen (kwaliteitskaarten).
Speerpunten huidige dir.: rekenen, ICT, inwerken. Eigen maken onderwerpen uit
schoolplan.

5. Meedenken met dir. over “werkdrukmiddelen” (zie 5 infographic_werkdrukmiddelen.pdf)
(Bestuur) Was eigenlijk nog niet de bedoeling om te bespreken. MR: geld moet naar de
school en niet op bestuursniveau terechtkomen.
Op 11 april is er een studiemiddag besteding werkdrukmiddelen, één personeelslid gaat mee
met de directeur.
6. Wvttk / Rondvraag
Bestuur heeft aangegeven dat de MR € 250 kan declareren ivm afscheid Jan.
7. Sluiting
Volgende vergadering:
11 april
20 juni

Actiepunten:
 07122016-05 Dir. stelt de MR zijn managementrapportage beschikbaar (delen die niet
privacygerelateerd zijn) – gaat in principe over op nieuwe directeur. 14032018 Nog geen actie
ondenomen.
 15022017-01 Marjan: actualiseren MR-activiteitenplan
samenvoegen
11102017-02 Simon kijkt naar bruikbaarheid voorbeeld huishoudelijk reglement.
14032018 Marjan zoekt uit of geldigheid besluiten MR niet in het geding is als er geen gekozen MR
is.
 14022018-01 MR en Schoolcie kandidaten interesseren via Boomkrant. Simon doet tekstvoorstel
en stuurt dit rond en Mirjam zet dit er samen met Erwin op.
 14022018-02 Dir. bereidt een inhoudelijke behandeling bij de Schoolcommissie voor rondom
School van de toekomst. 14032018 VanPlan staat op MR agenda, inhoudelijk/ouderbetrokkenheid
onderwerpen via Schoolcommissie.
Nieuwe actiepunten:
 14032018-01 Simon emailt bestuur declaratie € 250 ivm afscheid Jan.

