Gezamenlijke MR-vergadering 5 april 2017.
Locatie: Basisschool De Kwir, Neer
Gezamenlijk deel MR Heibloem-Neer
Aanwezig: MR basisschool Heibloem, MR basisschool Neer en directeur Tjeu
Scheepers
Vergadering wordt om 19.30 door Tjeu Scheepers geopend.
1) Notulen vorige gezamenlijke MR-vergadering 14-02-2017
De notulen worden goedgekeurd.
2) KMPO
KMPO heeft een andere naam gekregen: KVL (KwaliteitsVragenLijsten)
Ouders (1 lijst per gezin, ouders die co-ouderschap hebben, krijgen ieder een vragenlijst),
leerkrachten en leerlingen van groep 6-7-8 vullen deze lijst in.
Ouders en leerkrachten krijgen een verzoek per mail om de vragenlijst in te vullen
SPOLT heeft SPOLT specifieke vragen (op bestuurs- en schoolniveau) toegevoegd.
De vragen zijn gecodeerd.
De lijst bestaat uit meerkeuzevragen. Er is plaats vrij om opmerkingen/aanvullingen te
schrijven.
Tot 22 april 2017 hebben ouders en leerkrachten de mogelijkheid om de vragenlijst in te
vullen. (leerlingen vullen voor deze tijd de vragenlijst in onder begeleiding van een
leerkracht)
Als alle vragenlijsten zijn ingevuld, schrijft de directie een rapport. Aan de hand van dit
rapport wordt een verbeterplan opgesteld.
De MR heeft adviesrecht.
3) Tijdpad opvolging Tjeu
Tjeu gaat op 1 november 2017 officieel met pensioen.
Tot deze datum blijft Tjeu in functie als directeur van de basisscholen in
Buggenum, Heibloem en Neer.
De nieuwe directeur Ron Crutzen komt regelmatig in Neer op school voor
overleg.
De scholen van Heibloem en Buggenum hebben schriftelijk een verzoek
ingediend om te vragen of Tjeu tot het einde van schooljaar 2017-2018
directeur mag blijven van de scholen in Buggenum en Heibloem. Hij zal dan
bij iedere school 1 dag in de week aanwezig zijn.
Het is nog niet bekend wanneer “cluster Roggel-Neer” wordt gevormd.
Waarschijnlijk met ingang van het nieuwe schooljaar 2017-2018.
4) Marap (uitleg Tjeu)
Marap (Managment Rapportage) is een kwaliteitsonderzoek binnen het eigen
bestuur.
Vooraf aan het (Marap-)gesprek met de voorzitter van het bestuur, moet de
directie een verantwoording schrijven over verschillende onderwerpen zoals
o.a. de eindtoetsen, trendanalyses, leerling prognoses, Plusklas.
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Het ontwikkelingsplan (ieder jaar) en het strategisch beleidsplan (iedere 4 jaar)
worden met elkaar vergeleken.
Dit Marap-gesprek vindt jaarlijks plaats.
De inspectie komt niet meer iedere 4 jaar op bezoek. Tenzij er aanwijzingen
zijn dat dit nodig blijkt te zijn. Het bestuur komt wel jaarlijks op bezoek.
(Marap-gesprek)
5) Formatie
Voor het volgend schooljaar komen 7 a 8 FTE’s vrij binnen SPOLT. SPOLT
zal extra uren reserveren voor ondersteuning.
Basisschool De Kwir krijgt volgend schooljaar 11 groepen ( in eerste instantie
zouden dit 10 groepen zijn)
6) Snappet
Zeven scholen binnen SPOLT werken met Snappet.
Er is een contract opgesteld. Dit contract moet door de leerlingen, die met
Snappet werken, ondertekend worden. Dit wordt van te voren via Isy
bekendgemaakt aan de ouders. Dit contract heeft geen geldigheid. Het is een
stukje bewustwording. Aan het Snappet onderwijs zijn voor de ouders geen
extra kosten aan verbonden. Er moet voorzichtig en zuinig mee worden om
gegaan want als een tablet kapot gaat moet de school dit wel betalen.
De MR van Neer geeft aan dat ze graag de formulering voor de ouders ziet
aangepast en dat ze tekenen voor gezien.
Opmerking: De MR-en hebben verder nog gesproken over het schrijfonderwijs en
wat vraagt het onderwijs van nu voor de toekomst van de kinderen in de 21 e eeuw.
Als een MR-lid een onderwerp heeft voor de volgende vergadering (om gezamenlijk
te bespreken), dan komt dit onderwerp de volgende vergadering op de agenda.
Volgende gezamenlijke MR-vergadering; dinsdag 16 mei om 19.30 uur
Locatie: basisschool De Heihorst in Heibloem
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