Verslag MR vergadering 20-02-2013
Aanwezig waren: Arnold wegens ziekte, Monique had al eerder bericht dat zij verhinderd
was, Marianne heeft geen opgaaf van reden gegeven.
1. Opening
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
3. Verslag MR vergadering 10-01-2013
N.a.v. het voorstel om naar de mogelijkheid te kijken om een 0 groep te kunnen
starten – Marlene vertelde dat zij informatie had in gewonnen en deze vervolgens aan
Arnold had gegeven. Zij heeft de informatie niet echt tot zich genomen en kon ons
daarom niet informeren hierover.
4. Vanuit de GMR
Marijke heeft op 22 februari een mail van Monique ontvangen met nieuws vanuit de
GMR en dat die dag ook door gestuurd naar de andere MR leden.
Samenvattend komt er erop neer dat de GMR na veel wikken en wegen en overleg
met het formatieplan heeft ingestemd.
Verder is er door de GMR gevraagd om de negatieve gevolgen, ten gevolge van het
ontslag van veel collega’s en het plaatsen van veel collega’s het komende schooljaar
in het rddf, voor de kwaliteit en continuïteit tot een minimum te beperken.
In overleg met de vakbond wordt er door Prokind gezocht naar nieuwe mogelijkheden
om de organisatie van Prokind te verbeteren en te vernieuwen.
Een onderdeel hiervan is het personeelsbeleid. In samenwerking met de bonden, in
het kader van een goed werkgeverschap, wordt er gewerkt aan een goed
reorganisatieplan en een goed sociaal plan, waar de organisatie mee verder kan.
De GMR wil hieraan graag zijn steentje aan bijdragen.
Verder wil de GMR een duidelijke visie waar Prokind over een aantal jaren wil staan.
De positie van het openbaar onderwijs in Spijkenisse moet onder de loep worden
genomen.
Er moet gewerkt worden aan een positieve uitstraling van Prokind als
vertegenwoordiger van het openbaar onderwijs.
Er moet verder gewerkt worden aan het verbeteren van de communicatie tussen
scholen, bestuur, personeel en ouders, maar ook de communicatie naar buiten toe
moet verbeteren.
Prokind zal moeten gaan onderzoeken hoe zij zich kunnen gaan profleren via
websites die meer samenhang hebben en duidelijk laten zien dat het om scholen van
Prokind gaat.
5. Begroting MR
Marlene heeft een financieel overzicht gemaakt . Zij mist de betaling vanuit de Horst
voor de MR van 2012. Het staat wel afgeboekt op het overzicht maar Marlene heeft
het bedrag nooit op de rekening gekregen.
Kan Arnold dat nog even nakijken.
Het financieel overzicht moet nog goed gekeurd worden. Marlene legt haar financieel
overzicht voor aan twee leden van de OR.
6. Reglement overblijven
De MR staat positief tegenover het idee. er zijn nog wel vragen, zoals; wordt er voor
de overblijf professioneel personeel aangetrokken, hoe wordt men betaald, hoe zit het
met verzekeringen.

7. Stand van zaken t.a.v. samengaan Horst/Nachtegaalschool
Arnold is niet bij de vergadering aanwezig. Wel vernamen we van Marlene dat de
eerste Dalton cursus op de Horst is geweest voor het personeel.
Verder zijn er diverse vragen vanuit de MR.
Deze zetten we op papier zodat Arnold zich kan voorbereiden voor de volgende MR
vergadering op 5 maart.
- Arnold zou het gemaakte stappenplan nog verbeteren en aanvullen en dan naar
alle MR leden mailen. Graag zouden we dit stappenplan zo snel mogelijk
ontvangen. Dan weten we wat in de planning zit, voelen ons meer betrokken en
kunnen meedenken over zaken.
- Door wie worden de kosten van verhuizing betaald?
- Gaan de ouderraden van beide scholen samen. Per wanneer wordt dat officieel?
- In januari zou er een informatieavond gehouden worden voor ouders. We hebben
daar niets van vernomen en het is al bijna eind februari.
- Is er al enig idee over de formatie? Is er al enig idee over het totaal aantal
leerlingen wat de “nieuwe school” kan verwachten.
- de brief die Ruud Vet zou sturen heeft de MR nog steeds niet ontvangen
- Hoe gaat de scholing voor het personeel van de Horst verder verlopen? Hoe zit
het met het team van de Nachtegaalschool wat nu een gecertificeerde Dalton
school draait. Deze certificatie zal waarschijnlijk niet automatisch door lopen.
8. Ingekomen post
Er is geen ingekomen post
.
9. Rondvraag
Adrina wil graag een MR cursus volgen. Ze gaat zelf kijken bij de VOO wanneer er
weer cursussen zijn in de buurt.
Martin stelde voor om via TexMex een graffiti kunstenaar een kunstwerk op de witte
muur van de nachtegaalschool te laten maken als een afscheid van de school en
daaraan vast gekoppeld voor alle kinderen een graffiti cursus in de school te geven,
ook als afscheid van het oude gebouw. Hij zou kijken of daar een leuke prijs voor
gemaakt kan worden en misschien kunnen we de kosten als MR betalen in het kader
van culturele vorming. We moeten aan Arnold vragen of dit geld wel als zodanig
gebruikt mag worden.
Job ; zijn er scholen die gebruik maken van de social media. Veel ouders maken
gebruik hiervan. Het zou bijv. te gebruiken zijn om ouders er op te attenderen dat er
bijv. een open podium is op een bepaalde dag, kijkmiddag enz. Dan heb je kans op
een groter opkomstpercentage.
Arnold is nu ziek. De leerlingenraad zou 21-02 geïnstalleerd worden. Gaat dat nog
door? Men dacht van wel en dat Truus die taak op zich zou nemen.

