Medezeggenschapsraad Basisschool Scharn

__________________________________________________________________________________
Datum:
Donderdag 23 juni 2022, 20.00 uur.
Locatie:
Teamkamer school
Aanwezig:
Marc Roemen (voorzitter), Koen Savrij Droste (vicevoorzitter)
Guusje Marx, Lou Lahaije, Fabiënne van Hoorn, Carmen Ploemen Tatiana
Bruinshoofd.
Marilda Demers (ambt secretaris)
Afwezig:
Dennis Willemsen
Gasten:
Marcel Janssen
1. Opening + Agenda.
De voorzitter sluit iets later aan, daarom opent de vicevoorzitter de vergadering en heet
iedereen welkom.
2. Mededelingen van de directie.
Werkverdelingsplan 2022-2023.
In het werkverdelingsplan staat hoe alle werkzaamheden binnen de school worden verdeeld over
de beschikbare uren van het personeel. De onderlinge taakverdeling, verhoudingen tussen
lesgevende en overige taken, studiedagen, werktijden en pauzeregelingen, hoeveel groepen er
zijn, het aantal leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel, vervangersbeleid en
besteding van de werkdrukmiddelen.
De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het
Werkverdelingsplan. Aangezien er nog enkele aanpassingen nodig zijn, is het Werkverdelingsplan
nog niet toegezonden.
Formatieplan 2022-2023.
Het formatieplan geeft een overzicht van de formatie voor het komende schooljaar. Het
Formatieplan is met het schoolteam tijdens de studiedag besproken. De MR- oudergeleding
wordt door deze voorstellen ook geïnformeerd.
De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het
Formatieplan.
Taakbeleidsplan 2022-2023.
Het Taakbeleidsplan is een overzicht van de taken die op school verricht moeten worden, de
beschikbare tijd en het toekennen van uren aan het personeel. Het is onderverdeeld in
lesgebonden taken, en niet-lesgebonden taken (specifieke vaste taken binnen de
schoolorganisatie, onderwijsinhoudelijke taken en school organisatorische taken). Het taakbeleid
wordt jaarlijks vastgesteld.
De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het
Taakbeleidsplan.
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Schoolgids 2022-2023.
De Schoolgids 2022-2023 is bijna klaar, er zullen nog maar enkele aanpassingen nodig zijn.
 De MR stemt in met de Schoolgids 2022-2023.
Schooljaarplan 2022-2023 + NPO jaarplan
Het schoolprogramma NPO is toegevoegd aan het jaarplan aangezien het meeloopt in de
bestaande planningscyclus; hierdoor heeft de MR het instemmingsrecht.
Omdat de verwachtingen binnen het team anders zijn, wordt door de personeelsgeleding
aangegeven dat er gezorgd moet worden voor een goede continuering van het NT2 beleid. Ook
de extra (ambulante) begeleiding moet goed met het team besproken worden. Ondersteuning
moet ingezet worden waar dat het meest nodig is.
 De MR stemt in met het Schooljaarplan 2022-2023 + NPO jaarplan.
Jaarverslag 2021-2022.
Het ter informatie meegestuurde Jaarverslag is een verkorte versie van het integrale jaarverslag
Bs Scharn. Het jaarverslag staat ook in de schoolgids.
Bouw Kindcentrum Scharn.
Deze week is de businesscase, m.b.t. de bouw van het Kindcentrum Scharn, goedgekeurd bij de
Gemeenteraad. Op verzoek van enkele buurtbewoners in Scharn heeft de directie besloten hen
iedere zes weken (informeel) te informeren over de voortgang van de bouw.
De informatiemiddag voor de buurt en geïnteresseerden, met de directie en architect is gepland
op woensdag 13 juli 2022.
Werkgroep Bouw KC Scharn + aansluiten MR-leden.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar, in september, zal bekeken worden wie van of namens
de MR ouders zal deelnemen aan de werkgroep.
3. TSO Gelden 2018-2020.
De voorzitter licht de mail toe die hij ontvangen heeft van de financiële afdeling van MosaLira.
Hierin staat de specificatie van de besteding van de TSO gelden van januari 2018 t/m juni 2020.
De MR zal met betrekking tot de gelopen procedure hierin nog enkele aanvullende vragen stellen
aan de directie.
4. Tevredenheidsonderzoek.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal bekeken worden wat school kan doen met de
meting/resultaten. Ook zullen er dan 1 à 2 topics vastgesteld worden waar de MR extra aandacht
aan zal geven. Dit wordt dan in het MR Activiteitenplan 2022-2023 verwerkt.
5. Notulen vergadering 19-06-2022 en actiepunten lijst
Aansluiten werkgroep Bouw Kindcentrum Scharn: de zin wordt aangepast naar: Tot nu toe zijn er
nog geen MR ouders aangemeld voor deze werkgroep.
Daarna worden de notulen goedgekeurd.
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Aan het advies van de OMR aan de directie, om Tatiana te betrekken bij de communicatie naar
de ouders/verzorgers, inzake de formering van de combinatie groep 6-7, is gehoor gegeven.
Actiepuntelijst:
Oudervereniging: Ouderbijdrage; Er zal een terugkoppeling/overleg met de OV zijn inzake de
Ouderbijdrage. Een voorstel zal zijn om de ouderbijdrage, behalve voor de kinderen, ook voor
een gedeelte te besteden aan de ouders. Te denken valt dan bv. aan sprekers uitnodigen over
bepaalde onderwerpen, ouderavonden, scholing.
6. Verkiezingen.
Eén ouder heeft zich al kandidaat gesteld voor de MR verkiezingen.
Volgens het te volgen stappenplan in het Medezeggenschapsreglement moet er wel nog een
verkiezingsdatum vastgesteld worden en er moet aan de ouders bekend gemaakt worden wie de
aftredende ouderleden zijn.
7. Communicatie ouders.
Inzake de MR verkiezingen zal er nog een herhaalde oproep, met verkiezingsdatum en
bekendmaking van de aftredende ouderleden, aan alle ouders gestuurd worden.
8. Mededelingen.
MR jaarplanning vergaderdata 2022-2023
De voorgestelde data voor de MR vergaderingen zijn akkoord en worden geagendeerd. De
vergaderingen zullen om 19.30 uur starten.
Er zal in het MR reglement nagekeken worden wat de mogelijkheden zijn inzake vervanging van
een MR lid bij zwangerschapsverlof.
Eindejaars activiteit 14 juli 2022.
Er zal er een locatie gereserveerd worden voor een etentje.
De PMR zal nog laten weten of zij ingestemd hebben met de volgende plannen:
Werkverdelingsplan 2022-2023
Formatieplan 2022-2023
Taakbeleidsplan 2022-2023
9. Rondvraag/Sluiting.
Er zijn geen verdere rondvragen, de voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en
sluit de vergadering.
De volgende vergadering wordt gehouden op 29 september 2022 om 19.30 uur.
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