Notulen MR- gezamenlijk 14 februari 2017
Locatie: De Heihorst, Heibloem
Aanwezig: 5 leden MR Neer, 5 leden MR Heibloem en Tjeu Scheepers
De voltallige MR is aanwezig en de nieuwe leden worden welkom geheten. Tjeu
vertelt kort over de gang van zaken in de MR. Vanavond gebruikt hij een PowerPoint
om de agendapunten toe te lichten
Eerste gedeelte (19.30-20.40 uur)
1. Notulen vorige gezamenlijke MR-vergadering dd. 12-10-2016
De agendapunten worden kort nabesproken.
Momenteel worden de laatste gesprekken gevoerd m.b.t. de benoeming
van een nieuwe voorzitter voor het CvB. Deze persoon start per 1
augustus. Het gaat om een externe benoeming.
Judolessen worden binnen heel Spolt gegeven, de reacties zijn positief.
2. KMPO (april 2017)
Tjeu licht alle vragen van de KMPO uitvoerig toe. Er zijn vragen van
algemene aard, voor het management, personeel, ouders en leerlingen.
De vragen zijn vastgesteld door PO en gaan over alle denkbare thema’s
zoals communicatie, schoolklimaat, onderwijs leerproces, sociale veiligheid
enz. Naast de verplichte vragen kunnen er nog enkele andere vragen
worden toegevoegd. De enquête kan thuis of op school worden ingevuld.
Na de rapportage volgt een plan van aanpak dat door bestuur, MR en
teams gecontroleerd moet worden op de uitvoering van verbeterpunten.
Er komen tot slot enkele suggesties voor extra vragen. In hoeverre vinden
ouders participatie van school in het verenigingsleven en instanties
wenselijk? En in hoeverre zijn ouders tevreden over de invulling van TSO?
Tjeu neemt deze suggesties mee in het overleg over KMPO. De resultaten
van KMPO zullen dit schooljaar nog in de MR besproken worden.
3. Begroting 2017 (voor advies )
De begroting wordt beknopt besproken door Tjeu. Als er behoefte is kan de
begroting op een ander moment voor geïnteresseerden uitvoeriger
bekeken worden. Voor de Kwir is de begroting vrijwel sluitend en voor de
Heihorst is er zelfs een overschot . Overschotten gaan naar de post
reserves. Beide scholen hebben inmiddels een behoorlijke reserve
opgebouwd.
Vanuit de MR is het advies om wensen van personeel betreffende uitgaves
in de volgende begroting mee te nemen. Eventueel gedekt uit de post
reserves. Tjeu merkt op dat dit alleen kan als CvB hiervoor toestemming
geeft.

4. Veiligheidsplan SPOLT
Aan de hand van de inhoudsopgave wordt het veiligheidsplan doorgenomen.
Er is een hele lijst met bijlages. Dit betreft voornamelijk protocollen waarvan
een gedeelte nog moet worden aangepast. Het zijn protocollen over onder
andere pesten, gescheiden ouders, antiagressie protocol enz. Er gaat veel
energie steken in het uitwerken van deze protocollen. Er wordt terecht
opgemerkt dat het belangrijkste blijft om goed toezicht te houden. Hierdoor
kan veel voorkomen worden.
5. Route vaststelling veiligheidsplan:
Dit conceptveiligheidsplan is door CvB SPOLT naar de GMR gestuurd ter
bespreking. GMR bekijkt dit plan; zo nodig worden er aanpassingen gedaan.
Individuele MR-en kunnen via GMR invloed hierop uitoefenen.
Als GMR veiligheidsplan heeft goedgekeurd; gaat het naar de scholen .
Scholen kunnen dan dit stuk niet meer wijzigen; wel school specifieke zaken
aanvullen. MR heeft adviesrecht.
6. De volgende MR vergadering vindt plaats op woensdag 5 april op de Kwir
in Neer.

Astrid Rietjens

