Notulen MR vergadering 2022-04-21 definitief

Medezeggenschapsraad van
Afkortingen
VZ:
MR:
PMR:
OMR
SL:

de Vrije School Den Haag – PO Abbenbroekweg 7

voorzitter
Medezeggenschapsraad
Personeelsgeleding van de MR
Oudergeleding van de MR
schoolleiding

Aanwezig
VZ, MR-leden, -1 vacant, SL

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Jaarplan MR en aantal vergaderingen
Overleg en besluitvorming:
besluit:
1. aantal vergaderingen + data
2. met grofweg welke onderwerpen
nog dit schooljaar.
3. hoe/wie maken we één JP voor MR
voor schooljaar 2022/2023
4. communicatie richting ouders over
MR

instemming/advies/
actiepunt

De onderwerpen die nog behandeld
moeten worden dit schooljaar zijn in ieder
geval:
1. schoolgids,
2. jaarplan school,
3. formatieplan,
4. vakantierooster/kalender,
5. studiedagen.
6. schoolonderondersteuningsprofiel.
7. de eindresultaten,
8. jaarverslag.

Actiepunt:
VZ stemt af met externe
over separate
bijeenkomst in de tweede
week van mei (of de
mogelijkheid dat deze
persoon aansluit bij de
vergadering van 16 mei).

M.b.t. jaarplan voor MR zal de VZ het
voorstel van SL voor Jaarplan van de MR
verwerken we met speerpunten van de
MR zelf. En zullen we in onze
MR-vergadering van juni ter akkoord
voorleggen.

Onderwerpenlijst

Actiepunt: VZ/secretaris
stelt jaarplan voor MR op
voor vergadering van 27
juni.

In het nieuwe schooljaar zijn ook
verkiezingen zijn ook nodig voor
MR-leden ouders.

3.

Data voor volgende MR-vergaderingen:
16 mei 19:30
27 juni 19:30.
Instemming NPO gelden
Vanuit MR worden de volgende vragen
gesteld/opmerkingen gemaakt:

instemming/advies/
actiepunt
Instemming op grond van
artikel 10.b WMS voor
voltallige MR: er heeft

Onderwerpenlijst

1. Er staat dat er ondersteuning
beschikbaar komt voor nieuwe
leerkrachten, is die er ook geweest
voor de eerste klasleerkrachten?
2. Is het externe onderzoek naar
communicatie met de ouders ook
met de NPO-gelden bekostigd?
3. Het proces dat de overheid heeft
voorgesteld m.b.t. het plan voor de
besteding van de NPO gelden, is
niet gevolgd.
4. Er zijn geen bedragen inzichtelijk,
ook niet te koppelen aan begroting.

geen instemming
plaatsgevonden.

De SL reageert:
Op de eerste twee vragen bevestigend.
Geeft m.b.t. het voorgestelde proces door
overheid, pas later beschikbaar is
gekomen, en de tijddruk heel hoog was,
en de staat van de school zodanig was,
dat dit proces niet gevolgd kon worden.
Het plan is door de vorige schoolleider
gemaakt, en is nu niet achteraf cijfermatig
te onderbouwen is.

4.

De VZ concludeert dat de MR zich op dit
onderwerp nu niet kan uitspreken.
Instemming Normtaak
Er wordt door de PMR ingestemd met de
normjaartaak.
Besproken met de SL wordt ook:
- Dat de extra taken hier ook onder
vallen.
- Cupella is geïntroduceerd om de
normjaartaak voor iedere leerkracht
inzichtelijk te maken.
- De normjaartaak strookt met het
salaris.
- De SL van meent dat de organisatie
van de jaarfeesten niet bij de
leerkrachten hoeft te liggen, terwijl
dat door veel leerkrachten als
onderdeel van hun taak wordt
gezien.

5.

Veiligheidsplan
Er wordt door de MR ingestemd met het
jaarplan.
Besproken met de SL wordt ook:
- De bepaling over het gebruik van
mobieltjes lijkt achterhaald. Goed
nog met het lerarencollege naar te
kijken.
- Er staat in dat het veiligheidsplan
een levendig document is. Het zal
elk jaar terug komen in de MR, met
duidelijkheid waar er wijzigingen zijn
geweest.

instemming/advies/
actiepunt
Instemming op grond van
artikel 12.1.h/i WMS:
de PMR stemt in.

Onderwerpenlijst

instemming/advies/
actiepunt
Instemming op grond van
artikel 10.e WMS: de MR
stemt in met aandacht
voor verwerking van de
opmerkingen m.b.t.:
1. Nummering opbouw
(inhoudsopgave en
stuk zelf)
2. Vindplaats
pestprotocol
3. Duidelijkheid (los
van dat plan) naar

Onderwerpenlijst

-

-

6.

Vindbaarheid pestprotocol en
duidelijkheid naar wie je toekan in
geval van pesten.
Inhoudsopgave
Bevoegd gezag in geval van
schorsing is de bestuurder (op
voordracht van leerkracht, IB-er en
SL).

Onderwijstijd

wie je toe kan
ingeval van pesten.
4. Het Veiligheidsplan
wordt volgend jaar
voorgelegd als
versie van deze
waarbij de
wijzigingen t.o.v.
deze versie
traceerbaar zijn.
instemming/advies/
actiepunt

Onderwerpenlijst

instemming/advies/
actiepunt
Advies op grond van
artikel 11.c WMS:
MR begrijpt het voorstel.

Onderwerpenlijst

De meerderheid van de MR kan zich
vinden in de voorgestelde aanpassing.
Vanuit MR worden de volgende vragen
gesteld/opmerkingen gemaakt:
1. Het lijkt erop dat de OMR op grond
van artikel 13.h van de WMS
instemmingsrecht heeft. En dat er
geen uitvoering kan worden gegeven
aan het besluit dan nadat het
bevoegd gezag alle ouders van de
school heeft geraadpleegd (zie
artikel 15, derde lid, van de WMS).
2. Los van dit instemmingsrecht
adviseren we de SL om ouders goed
te informeren en bijv. een
informatieavond te organiseren.
3. Een lid geeft aan het niet eens te zijn
met het voorstel de SL en schetst
alternatieven.
4. De door de SL voorgestelde wijze is
door het lerarencollege beoordeeld
als de pedagogisch gezien beste
oplossing.
De SL reageert:
1. Volgens ons is geen instemming
nodig, want we voldoen nu niet aan
de minimum aantal uren. Dus om te
gaan voldoen aan de wet, hebben we
geen instemming nodig van MR.
2. We zijn ook van plan om zo’n moment
te creëren voor de ouders.

7.

De VZ concludeert dat de MR de
meerderheid van de MR voor het voorstel
is. Er wordt echter niet gestemd, omdat
de SL het niet ter instemming heeft
voorgelegd.
Van 6 naar 5 kleuterklassen
De meerderheid van de MR kan zich
vinden in de voorgestelde aanpassing.
Vanuit MR worden de volgende vragen
gesteld/opmerkingen gemaakt:
1. Een lid geeft aan het niet eens te zijn
met het voorstel de SL en schetst

Instemming op grond van
artikel 12.1.a/b WMS:

alternatieven. En als je toch voor het
voorstel gaat om naar 5
kleuterklassen te gaan, kan dat niet
met een jaar worden uitgesteld i.v.m.
huidige samenstelling team?
2. De SL kan goed stevige besluiten
maken. Maar verwachtingen in
college zijn verschillend. Beginnen we
het gesprek vanuit inhoud en daarna
vorm, of vanuit vorm en dan naar de
inhoud.

de PMR stemt in.

De SL reageert:
1. Zo’n alternatief als het lid voorstelt,
hebben we bekeken, maar werkt niet.
Zes kleuterklassen zijn niet vol. Al
jaren niet. Bovendien is het gebouw er
ook niet op gebaseerd. We hebben
niet de ambitie om groter te worden
als school. Ambitie is om gezonde
dubbele stroom te laten zijn.
2. Daarom verdiepen we ons ook in deep
democraty begin van nieuwe
schooljaar.
8.

Mededelingen
Geschrapt. Data reeds gepland bij punt 2
Afkortingen
MR

Medezeggenschapsraad

SL

Schoolleiding

PMR

Personeelsgeleding van de MR

OMR

Oudergeleding van de MR

WMS

Wet medezeggenschap op scholen

Info.

Informatierecht (art. 8 WMS)

Inst.

Instemming plichtig (artt. 10, 12, 13 WMS)

Adv.

Adviesrecht (art. 11 WMS)

Instemmingen gegeven in deze vergadering
Normtaak - op grond van artikel 12.1.h/i WMS: de PMR stemt in.
Veiligheidsplan - op grond van artikel 10.e WMS: de MR stemt in met aandacht voor
verwerking van de opmerkingen m.b.t.:
1.
2.
3.
4.

Nummering opbouw (inhoudsopgave en stuk zelf)
Vindplaats pestprotocol
Duidelijkheid (los van die plan) naar wie je toe kan ingeval van pesten.
Het Veiligheidsplan wordt volgend jaar voorgelegd als versie van deze waarbij de
wijzigingen t.o.v. deze versie traceerbaar zijn.

Van 6 naar 5 kleuterklassen - op grond van artikel 12.1.a/b WMS: de PMR stemt in.

Adviezen gegeven in deze vergadering
Van 6 naar 5 kleuterklassen - Advies op grond van artikel 11.c WMS:
MR begrijpt het voorstel.

Openstaande actiepunten uit vorige vergaderingen
Actiepunt na vergadering

Actiehouder

Datum vergadering

1.

Proces rondom ouderbetrokkenheid weer op de
agenda.

SL/MR

2022-04-04

2.

SL: zal een volgende keer informatie sturen aan MR
over G5-noodplan inzake lerarenbevoegdheid

SL

2021-10-25

3.

VZ maakt afspraak met MR en Harry Nijkamp om door
hem ingelicht te worden over onderzoek naar fusie

VZ

2022-04-04

4.

MR-lid p en SL bespreken hoe de docenten gekend
worden in het proces rondom fusie en op welke manier
PMR zijn achterban kan raadplegen.

MR-lid p en
SL

2022-04-04

Onderwerpenlijst (ter bespreking met SL of in MR) – opgekomen in vorige vergaderingen

1.

Onderwerp

Datum vergadering

Communicatiebeleid/kanalen

2021-09-20

Volgende vergaderingen data schooljaar 2021-2022
2022-05-16 19:30 online
2022-06-27 19:30 online

