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Verslag
Opening vergadering

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet iedereen welkom.
Begroting
Allereerst licht Roland toe dat hij en Nicole navraag hebben gedaan over de rol van de MR mbt de
begroting. De MR heeft adviesrecht en hoeft geen instemming te geven.
Peter geeft vervolgens een uitgebreide toelichting op de begroting. Enkele punten uit deze toelichting:
- Aantal leerlingen per teldatum 01 oktober 2018, is 397. Dit rechtvaardigt 15,7 groepen.
- De 4 groepen 1 en 2 bevatten aan het einde van dit schooljaar, iets meer dan 30 leerlingen per
groep. Dit betekent dat er geen instroomgroep komt.
- Het verschil in het aantal kinderen verspreid over de groepen 1 tm 8, is groot.
Tot slot is het voor het MT en het team een uitdaging geweest om het eerder geconstateerde tekort terug
te brengen tot een enigszins acceptabel tekort. Dit is onder andere gerealiseerd door de werkzaamheden
van het team kritisch onder de loep te hebben genomen. Een conclusie hiervan was dat sommige taken /
werkzaamheden, welke nu worden uitbesteed aan derden, door het team zelf kunnen worde n uitgevoerd
ipv hiervoor externe expertise in te huren.

Nadere uitleg over fusie traject door Ronald Bloemers
Om 20.00 uur sluit Ronald Bloemers aan bij de vergadering. Na een kort voorstelrondje, stellen we met
elkaar de doelstelling vast van het overleg met Ronald; wat is de rol en de positie van de MR, tijdens
een fusie proces.
Er zijn 3 momenten tijdens een fusie traject, waarbij de MR instemming moet geven:
1. Intentieverklaring. Deze is 12 september 2018 reeds ondertekend door Edith van Montfoort en
Sandra Beuving, namens het College van Bestuur van SAAM*. De MR heeft hier tot op heden,
formeel geen instemming voor gegeven.

2. Fusie Effect Rapportage (FER).
3. Besluit.
Verder is gesproken over de volgende punten:
- De aanleiding voor de samenwerking / mogelijke fusie tussen De Korenaer en JFK is de
opdracht vanuit de gemeente om van 4 naar 3 schoolgebouwen te gaan in de wijk Ussen.
- Het is belangrijk dat er tussen MT en MR wordt afgesproken, wat er straks in de FER komt te
staan en hoe gedetailleerd deze informatie dient te zijn. In het concept dat er nu ligt, staan onder
andere onderwerpen die na de fusiedatum nog geregeld moeten worden. De MR is van mening
dat zij enkele onderwerpen meer concreet omschreven wil terug lezen in de FER.
- Er dient een ouderraadpleging plaats te vinden, vóór het moment waarop het besluit wordt
genomen. Een suggestie is om een informatie avond te plannen en of een enquête te versturen.
- De MR kan alvast nadenken over de samenstelling / invulling, na een mogelijke fusie.
Het MT streeft er naar dat de complete FER er ligt voor het MR overleg van dinsdag 15 januari 2019.
Vast staat dat de tijdslijnen bijzonder strak zijn, om het proces zorgvuldig te hebben doorlopen voor de
streefdatum van 01 juni 2019.

Niet / zeer beknopt besproken, zijn de volgende agendapunten:
- Algemene zaken;
- Napraten begroting en fusie;
- Quick start;
- Huisvesting;
- IPC reacties;
- Communicatie nieuwsbrief. Monique maakt een voorzet voor het Korenaernieuws van vrijdag
21 december;
- Jaarverslag;
- Notulen MR (07 november 2018).

Diversen
Aan het einde van de vergadering, worden de volgende besluiten genomen.
1. De PMR komt voor de kerstvakantie bij elkaar om alvast een reactie te geven op het concept
van de FER, welke door Peter is gemaild op 27 november. Deze reactie wordt door hen gemaild
naar alle MR-leden.
2. Roland en Nicole stellen Peter ervan op de hoogte dat de MR na de kerstvakantie, terugkomt op
de FER en de intentieverklaring.
3. De niet / zeer beknopt besproken agendapunten worden door Roland opgepakt / uitgezet via de
mail.
Tot slot draagt Petra het volgende punt aan. De school wenst van de CITO groep 8, het onderdeel
wereldoriëntatie te laten vervallen. Motivatie is als volgt. Tot op heden was dit onderdeel “verweven”
in alle 3 de CITO toets dagen. Vanaf heden wordt wereldoriëntatie apart getoetst op dag 3. Aangezien
de uitkomst van dit onderdeel niet van belang is voor het advies en de school meer waarde hecht aan
een goede / grotere concentratie voor taal en rekenen, doet de school dit voorstel. Roland doet navraag
of de MR hierover een besluit moet nemen en koppelt dit terug naar alle MR-leden.
De vergadering wordt om 21.50 uur gesloten.

Actielijst 2018-2019
Datum

Streefdatum

Actienr.

Omschrijving

Wie?

Status

Gereed

01-08-18

001

Professioneel statuut.

PMR

~

Continue

002

Allen

~

01-08-18

003

MG

~

01-10-18

004

Inventarisatie diverse besluitvormingstrajecten
binnen school dan wel SAAM.
Toevoegen preventiemedewerker in MRdocumenten.
Uitnodigen Sandra Beuving 2018-2019.

Allen

+

11-09-18

07-11-18

005

NU

+

07-11-18

10-12-18

006

Uitnodigen derde partij, om de MR te
informeren / adviseren over het fusie traject.
Nicole doet navraag over de MR quickstart.

NU

+

07-11-18

01-04-18

007

MR

+

07-11-18

15-01-19

008

Oppakken diverse activiteiten rondom de
Verkiezingen 2019.
Evaluatie combi groepen 1-2.

PMR

+

PMR

+

RQ en
NU

+

RQ

+

RQ

+

07-11-18

21-12-18

009

07-11-18

21-12-18

010

07-11-18

01-01-19

011

07-11-18

01-01-19

012

08-01-19 GL: mail gestuurd naar de collega’s
van de combi groepen 1-2, met verzoek om
ervaringen te delen.
De PMR mailt hun reactie over de concept
FER, naar de MR-leden.
08-01-19 GL: PMR heeft besloten na de
kerstvakantie een reactie te geven.
Roland en Nicole laten Peter weten dat de MR
na de kerstvakantie terugkomt op de FER en
intentieverklaring.
Roland pakt de niet / zeer beknopt besproken
agendapunten op via mail.
Roland doet navraag over de rol van de MR,
mbt tot het verzoek om het onderdeel
wereldoriëntatie uit de CITO groep 8 te laten
vervallen.

Legenda
Wie?

Verklaring wie?

Status

Status omschrijving

RQ

Roland Quakkelaar

+

Nieuwe actie

NU

Nicole Uringa

~

Lopende actie

MG

Monique Geesink

o

Open actie

MR

Mariska de Regt

?

Nog niet bepaalde actie

OMR

Oudergeleding MR

Cont.

Continue actie

Gereed

Actie afgerond

CvB

Christian van Boxtel

30%

Actie gedeeltelijk afgerond

CB

Claudia Buters

Inb.

In behandeling

GL

Gudule Lamers

Ontv.

Stukken ontvangen

PV

Petra Vreenegoor

vv

Actie vervallen

PMR

Personeelsgeleding MR

PvA

Plan van aanpak maken

MT

Management Team

