Agenda MR-vergadering De Kleine Wereld
Datum
: Dinsdag 10 maart
Locatie
: Kantoor Ellen
Notulist : Mabel Weijers
Aanwezig: Jeffrey, Bas, Muriël, Ilja, Mabel en Paul Appel (eerste
deel)
Nr.
2.

Agendapunt:
SKBG
Paul Appel sluit deze MR vergadering aan om vragen te bespreken over
een aantal punten, zoals het professioneel statuut, ruimte verdeling de
Fliert, ICT investeringen, SKBG ambitie lerarentekort en docentleerlingratio/risicofactoren.
Professioneel statuut:
-In de GMR wordt volgende week besproken wat er verstaan wordt onder
een professioneel statuut en hoe de stichting hier mee om gaat wat
betreft het beleidsplan. Hier komt Paul nog op terug.
Docent-leerlingratio:
Tijdens de vorige vergadering kwam aan het licht dat de leerlingdocentratio van de Kleine Wereld komend schooljaar opnieuw zal stijgen.
Clemens heeft vanuit de GMR contact opgenomen met Paul. Vanuit de
MR zijn er vragen over de redenen dat de docent-ratio opnieuw stijgt en
of dit invloed heeft op de werkdrukmiddelen. Paul geeft aan dat vorig jaar
bepaalde frictie is toegekend aan de Kleine Wereld, waardoor de
docentratio lager uitviel. In vergelijking met de andere SKBG scholen lijkt
het docent-ratio wel te kloppen. Paul geeft aan dat de SKBG de
docentratio zo gunstig mogelijk probeert te laten zijn. Paul geeft aan dat
de PMR instemmingsrecht heeft over de besteding van de
werkdrukmiddelen en daarmee ook over het inzetten van uren voor de
docent bewegingsonderwijs. Paul licht een aantal scenario’s toe die
toepasbaar zijn wat betreft de formatie voor komend schooljaar.
Huisvesting:
Binnen de Fliert is er (al langere tijd) sprake van ruimtegebrek. De twee
andere scholen geven aan meer ruimte nodig te hebben vanwege groei
en trekken aan het flexlokaal aan de zijde van de Kleine Wereld. Het
flexlokaal wordt nu gebruikt door de plusgroep op woensdag en voor RT

en tijdens daltontijd gedurende de andere dagen in de week. Aan Paul
wordt de vraag gesteld wat de mogelijke aanpassingen zijn binnen het
schoolgebouw. Paul geeft aan dat er een afspraak is met de gemeente
dat de gemeente niet bij gaat bouwen, zolang het gebouw van de Fliert
niet vol is. Directies zullen met Maatschappelijk vastgoed en de besturen
van de drie scholen om de tafel moeten om de mogelijkheden tot
ruimteverdeling en verbouwing te bespreken.
ICT investeringen:
De ICT verdeling in de bovenbouwgroepen is op dit moment 1:2. Vanuit
meerdere scholen binnen de SKBG is het verzoek gekomen om deze
verdeling te verhogen naar 1:1. Dit verzoek wordt momenteel onderzocht
en besproken. De verwachting is dat alle scholen gefaseerd overgaan
naar een 1:1 ratio voor de bovenbouwgroepen. Voor de
onderbouwgroepen zal de ratio 1:3 blijven.
3.

Notulen vorige vergadering

4.

Notulen zijn door iedereen bekeken. Iedereen is akkoord.
Ingekomen post
Rookbeleid rondom het schoolplein is besproken. Er zijn collega’s van
andere scholen die roken bij het KPN huisje aan de kant van de Kleine
Wereld. Ilja zal dit aankaarten in het volgende directieoverleg.

5.

Punten GMR 16 maart
Agenda punten GMR zijn besproken. Punten zijn helder. Er lopen nu
geen acties.

6.

Mededelingen Directie
Zelfevaluatie meetmoment januari:
Ilja licht de resultaten van januari toe, de nieuwe schoolweging en de
streefpercentages voor uitstroom. De verschillen tussen leerlingen in de
groepen zijn groot. De schoolambities en resultaten zijn besproken.
Begrijpend lezen en rekenen krijgen de komende periode extra aandacht.
Vakantie komend schooljaar:
De urenverantwoording en vakanties voor het schooljaar 2020-2021
worden ter info medegedeeld.

7.

Verkeerssituatie herinrichting Michiel de Ruijterstraat

8.

Woensdag 18 maart vindt er een inloop informatiebijeenkomst plaats over
de herinrichting van de verkeerssituatie nabij de Michiel de Ruijterstraat.
Op deze avond zal een ambtenaar van de gemeente aanwezig zijn om
plannen voor de herinrichting toe te lichten. Vanuit de MR zullen Muriël,
Bas en Jeffrey aanwezig zijn.
Werving vacatures MR

9.
10.
11.

Mogelijke kandidaten zullen door de persoonsgeleding en oudergeleding
van de MR persoonlijk worden benaderd. Er wordt ook een oproep
opgehangen bij de ingang van de school.
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting
De vergadering wordt om 22.15 uur door Ilja gesloten.

