Notulen MR-vergadering dd. 30 mei 2022
Onderwerp

:

Notulen MR

Datum

:

30-05-2022

Tijd

:

19.30u - 21.30u (aangepaste starttijd)

Deelnemers

:

(O)MR Cindy , Elke, Simone, Martijn
(P)MR Arie, Tine, Esther en Kim
Directie Karin

Plaats

:

Teamkamer de Brakken

onderwerp
1.

Opening en mededelingen

informatie /
advies / besluit

wie

tijd

Cindy

19.30u

De voorzitter opent de vergadering
Er is een mail ingekomen mbt de verkeerssituatie rondom school. De MR bespreekt
dit punt op proces maar ziet het niet als haar taak om er inhoudelijk als MR een
besluit over te nemen. Dat is aan de directie en de verkeerswerkgroep.
2.

Activiteitenplan doornemen
Activiteitenplan MR Brakken werk…

MR

De naam van het activiteitenplan wordt aangepast naar Jaarplan MR.
Het Jaarplan is de afgelopen maanden passend gemaakt op de MR van de De
Brakken. Na bespreking wordt deze vastgesteld en is vanaf volgend schooljaar
leidend voor onze werkwijze en agendaplanning.
3.

Notulen en actiepuntenlijst
2022-04-05 Notulen MR-vergaderi…

Cindy

Notulen worden vastgesteld. Vanaf nu krijgen MR-leden na de vergadering één week
de tijd om te reageren op de concept notulen. Daarna worden notulen vastgesteld en
zullen vervolgens binnen 4 weken worden gepubliceerd op de website.

4.

Terugkoppeling vanuit het team
- NPO-gelden
- werkverdelingsplan

Kim

Vakgroepen zijn samengekomen om te bekijken wat er nog nodig is waarvoor de NPO
gelden ingezet kunnen worden. Vakgroep heeft voorstellen gedaan, OT gaat zich
hierover buigen en komt met een plan.
Collega’s hebben op- en aanmerkingen kunnen plaatsen bij het werkverdelingsplan.
Deze opmerkingen zijn geïnventariseerd en de PMR heeft een voorstel aan de
directie voorgelegd.
5.

Terugkoppeling vanuit de GMR

Simone/Arie

Simone geeft korte toelichting op de notulen van de GMR.
6.

Aannamebeleid zij-instroom

advies

Karin

20.30u

Het huidige aannamebeleid zij-instromers loopt af op 1 augustus 2022.
De gemeente is bezig de leerlingstromen in kaart te brengen, mede omdat er een
nieuwe wijk in aanbouw is.
Aannamebeleid wekt enigszins kansen ongelijkheid op. Om die reden wil men op
termijn het aannamebeleid afschaffen.
Directie vraagt voor nu aan de MR om het huidige aannamebeleid van zij-instromers
met een jaar te verlengen, zodat dit gelijk loopt met het aannamebeleid
onder-instroom.
MR gaat akkoord met dit voorstel.
7.

Formatieplan

instemming
PMR

Karin

Karin licht het formatieplan toe. Met dit formatieplan kunnen we ook komend jaar
goed onderwijs bieden in 18 groepen. Met een totaal van 25,62 FTE.
Het formatieplan is onderdeel van het bestuursformatieplan, hetgeen reeds is
goedgekeurd door de GMR.
De MR stemt in met dit voorstel.
8.

Rondvraag
-

Cindy geeft aan zich niet herkiesbaar te stellen als lid van de MR. Komende
weken zullen er dus verkiezingen plaats moeten vinden. Zittende MR leden
beraden zich over opvolgend voorzitterschap.

Volgende vergadering: 12 juli 20:00 uur

