Notulen
Onderwerp:

Medezeggenschapsraad O.B.S. J.P.F. Steijaertschool, Hazerswoude Rijndijk

Datum:

20 februari 2019

Tijd:

19.30 – 21.00 uur

Locatie:

Koffiekamer O.B.S. J.P.F. Steijaertschool

Voorzitter:

Ans Geelen

Notulist:

Esther Monfils

Presentie:

Ans Geelen, Frank van Kleef, Suzanne Wesselman, Esther Monfils en Henk

Actiepunten: Actiepunten zijn geel gemarkeerd

1. Opening
Welkom, in het bijzonder aan Henk die bereid is een aantal zaken toe te lichten.
Er wordt met punt 5 begonnen, daarna kan Henk de vergadering verlaten.
2. Mededelingen
Staking 15 maart: alle 7 leerkrachten die vrijdag werken staken niet. Er wordt lesgegeven. Henk zal
dit tijdig kenbaar maken aan ouders.
3. Vaststellen van de agenda
Herhaling: Graag een inventarisatieronde van agendapunten voordat de agenda uit gaat, dan
kunnen alle punten meegenomen worden.
4. Notulen
Hoe is de reactie van het team geweest op de uitkomsten van de bijeenkomst met ouders? Dit
is bij het team positief ontvangen. De MR blijft betrokken bij dit proces. In het maandnieuws is
hierover iets opgenomen.
Douchen bij de gym gebeurt niet meer ivm tijdgebrek. Daarnaast zien leerkrachten ook het
gevaar van de mobiele telefoons. Wel is het belangrijk om kinderen hygiëne aan te leren.
Mogelijk zijn er andere manieren om kinderen persoonlijke hygiëne bij te brengen. Esther geeft
als voorbeeld het wassen onder de oksels, Suzanne geeft aan dat de GGD mogelijk iets kan
betekenen. Is hier nog actie nodig?
Het maken van een telefonisch vangnet bij onverwacht onderwijsuitval  plan vanuit OMR
toch niet gedragen en wordt niet verder opgepakt

Actiepuntenlijst behorende bij de notulen:
Schoolreisgelden: Henk geeft aan een oplossing te hebben als ouderbijdragen niet kunnen
worden voldaan. Richard heeft een nieuwe brief opgesteld hierover. Hier kijken we allemaal
naar en bespreken we de volgende vergadering.
De screens voor de ramen blijft een punt van aandacht. Hier is nog steeds geen oplossing voor.
Ans vraagt Henk of hij voor de twee lokalen waar de nood het hoogst is screens wil regelen. Op
het moment dat Henk niet verder komt bij Marjan Paas dan kijken we wat er vanuit de MR
mogelijk is.
De actiepuntenlijst is verder bijgewerkt zie actuele lijst.
5. Beleid (Henk is aanwezig om een aantal zaken toe te lichten)
a. Vakantierooster
Goedgekeurd door de MR
b. Voortgang schoolplan
Henk legt ons een concept voor. Het document is nog erg algemeen en vraagt om
nuancering. Uiteraard is het ook niet de bedoeling te uitgebreid te zijn. We geven een
‘doorgevertje’ waarbij iedereen wat opmerkingen kan geven. Suzanne geeft Henk haar
aantekeningen op papier. Esther stuurt door aan Frank, stuurt door aan Ans, stuurt
door aan Henk.
c.

Jaarrekening 2018 (ook scholings- en zorgbudget)
Er waren een aantal vragen naar aanleiding van de begroting. Een aantal posten waren
niet verklaarbaar of te herleiden. De vragen zijn netjes beantwoord door Onno Laman
van het administratiekantoor. Frank geeft aan een tekort te signaleren in de begroting.
Vooral de loonkosten als gevolg van cao-onderhandeling zijn fors hoger uitgevallen. Het
is belangrijk de begroting regelmatig te bekijken.
Wij bedanken Frank en Henk voor hun verheldering en hun inspanning dit verder uit
te zoeken.

d. Begroting Steijaert 2019 (ook scholings- en zorgbudget)
In deze begroting zijn meer gelden uitgetrokken voor loonkosten. Het is lastig de
begroting te bekijken, niet alle subsidies en inkomsten zijn nog opgenomen hierin.
e.

Formatiebespreking
De school krimpt. Dit heeft consequenties voor de formatie. Binnenkort wordt hier naar
ouders toe informatie over verstrekt. (reeds gebeurt bij verschijnen notulen)

f.

Gesprekscyclussen (toegevoegd punt)
Verzoek: Team en MR moeten meegenomen worden in veranderingen van deze cycli.
De procedure bleek niet juist verlopen. Met dank aan Suzanne voor haar toelichting.
Henk verlaat de vergadering.

6. Thema’s

7. Punten team/ouders
Verkeer om de school: Ondanks de vragen van school om goed te parkeren, wordt er niet goed
geparkeerd. Er is beleid voor. Kan de schoolleider hierin iets in betekenen? Ans en Suzanne
bespreken dit met Henk.
8. GMR
a. TSO
Meerdere scholen lopen tegen de kwaliteit van Junis aan. Hier wordt verder nog naar
gekeken vanuit de GMR. Suzanne geeft aan vernomen te hebben dat er op dergelijk
niveau instemmingsrecht is van alle MR’en. Ook andere scholen klagen over de kwaliteit
en de hoge kosten. Dit laatste is bij de Steijaert het minst grote struikelblok, onze
prijsafspraak met Junis is één van de laagsten.
9. Rondvraag
-

