bs Neel
Dominicushof 5
6042 NG ROERMOND

0475 32 23 72
info@bs-neel.nl
www.bs-neel.nl

Notulen MR
Datum:11-04-2017
Locatie: personeelskamer BS Neel
Tijdstip: 20.00-21.30 uur
Kenmerk: MR 2016/2017/11-04-2017
Aanwezig: Bart, Cécile, Eva, Piet, Karin (notulen), Steffie (vervanging Marloes)
Afwezig: Xavier, met kennisgeving

Onderwerp
1. Opening/Mededelingen

2. Notulen
3. GMR
4. Formatie

5. Schooltijden

6. TSO

Uitleg
Bart opent de vergadering en heet iedereen welkom. Steffie
vervangt tijdelijk Marloes (zwangerschapsverlof).
Mail Marloes over GMR, hoeft geen actie op ondernomen te
worden.
MR-gelden begroting opstellen, bij bijv. bijzondere omstandigheid
attentie aanbieden namens MR
Notulen worden vastgesteld.
Vier vacatures, alle vier ingevuld, geen verdere actie nodig.
Zie mail Piet met bijlagen. Komen a.s donderdag aan bod bij het
teamoverleg; na de Meivakantie heeft Piet heeft een redelijk
document klaar.
Vervangingsproblematiek is zorgelijk: 1) weinig vervangers
beschikbaar en 2) brengt veel kosten met zich mee.
Verlof, ook rechtspositioneel is moeilijk om ingevuld te krijgen, er
wordt veel moeite voor gedaan om dit toch geregeld te krijgen.
De directeuren hebben dit bij het CvB onder de aandacht
gebracht, er moet een keuze gemaakt worden tussen
financiën <-> kwaliteit. Er was een verwachting van terugloop
binnen de Stichting er is echter sprake van een lichte groei; krimp
kan pas gedefinieerd worden als er sprake is van > 10. Er is
gewerkt met de telling TS-0, dat ging echter fout, nu gebruikt men
de weer de telling TS-1. De Stichting loopt iets terug in gelden en
krijgt iets meer lasten, dat wordt bij elke school inzichtelijk
gemaakt. Marloes en Nienke gaan inleveren, dus we gaan iets
terug in formatie. Verhouding materieel 15% <-> personeel 85%.
SK: subsidie aanvraag 12-04 versturen, euro 44.000,-- gemeente
gaat hier wel naar kijken, wordt waarschijnlijk minder.
Volgende document (er zullen meerdere documenten volgen
naarmate het personeelsplaatje duidelijker wordt) m.b.t. formatie
zal meer duidelijkheid geven, Piet wil zoveel mogelijk vóór de klas.
Huidige systeem geeft druk op formatie. Uit KTO viel het ouders
op dat er veel extra uren gemaakt worden, ouders voorkeur
continu rooster. Wij gaan kijken naar de diverse mogelijkheden.
Áls we gaan veranderen zullen we dat bewust en weloverwogen
doen, dus het zal zeker niet komend schooljaar worden ingevoerd.
Eerst heel helder hebben welke wensen er leven bij ouders en
personeel, dus nogmaals diepgaander bevragen. Wordt het
Continurooster indien ingevoerd dan alléén conform cao.
Piet heeft meerdere gesprekken gehad met leiding TSO. Nu nog
formeel gesprek met leiding SKR, gesprekspartner was ziek, verzet
naar volgende week. Bespreekpunten: KTO, prijs, drank (o.a.
chocomel en ranja), scholing medewerkers. Kinderen geven aan
dat het beter gaat, speelplaats is verdeeld in zones en er is nu
beter toezicht Vraag: is het zinnig om ouders van leerlingen
overblijfouder te laten zijn? Piet heeft dit al eerder bespreekbaar
gemaakt, dit is echter aan de SKR en daarnaast is het heel moeilijk
om personeel te krijgen

Doel:
Actie: agenderen
voor volgende
bijeenkomst
Actie: agenderen
voor volgende
bijeenkomst

Actie: volgende
bijeenkomst
agenderen

Actie: volgende
bijeenkomst
agenderen.

Actie: volgende
bijeenkomst
agenderen.

7. Verkeersveiligheid

8. KTO

9. Klooster

10. Mededelingen

11. Zaken die om instemming
of advies vragen
12. Actiepuntenlijst

13. Rondvraag

Notulist: 31-05-2017 Steffie

Oorspronkelijke opzet een document laten ondertekenen door
ouders, is juridisch niet haalbaar en niet vriendelijk naar ouders
toe. Verkeersveiligheid wel heel belangrijk, dus op Isy bericht hoe
het plaatje rondom bs. Neel er qua gewenste verkeersveiligheid
uit moet zien, komt ook in schoolgids: waar moet/kun je parkeren
etc. Onlangs gesprek geweest met politie en gemeente, in
bepaalde situaties worden er bekeuringen uitgedeeld, de tijd van
waarschuwen is voorbij, zero tolerance en dus beboeten.
Paaltje Dominicushof is verantwoordelijkheid school volgens de
gemeente. Voor school is het met een part-time conciërge niet
haalbaar om het paaltje elke dag te plaatsen. Paaltje is vaker
kapot, maar de borden geven overduidelijk aan dat er op bepaalde
tijden niet de straat ingereden mag worden, doet men dit toch
dan volgt ook een bekeuring. We stellen als school vast dat er nog
steeds veel te hard gereden wordt.
De terugkoppeling door de gemeente in de persoon van Wendy
Lintjens is enorm traag, momenteel zijn er geen nieuwe
aanpassingen en de school doet op verkeersveiligheidsgebied wat
ze kan.
Overigens is heel Maasniel vanaf Wilhelminalaan, Bredeweg,
Oranjelaan etc. een 30-km zone!
Documenten zijn door Piet verstuurd, niet het volledige document
omdat je daar personen en zaken uit kunt herleiden. Vraag of
document integraal op Isy gepubliceerd kan worden i.v.m.
transparantie. Piet is vóór transparantie maar wil hier toch nog
graag wat bedenktijd voor. Dus: top 3 maken van verbeterpunten,
hier actie op ondernemen (dit bijv. wel publiceren) en eventueel
onderzoek op Isy.
Volgens het geruchtencircuit zou het verkocht zijn. Piet heeft
echter niets gehoord, Kerkbestuur zou hem direct informeren
indien er wijzigingen zouden zijn. Indien het pand verkocht wordt,
overweegt de Peuterspeelzaal te verkassen naar de
Montessorischool omdat daar inpandig ruimte is, die ruimte
hebben wij niet. Zou jammer zijn maar volgens Piet komt onze
populatie in de onderbouw niet van deze Peuterspeelzaal
vandaan. Ook over het oude pand aan de Schepen Hertefeltstraat
is nog niets bekend.
Geboorte Rosalie (Nienke)
Geboorte Tijn (Marloes)
Afscheid Don
Start nieuwe conciërge Wil, 0,5 fte: ma/woe/do
N.v.t
Zie 3e kolom ‘doel’. Bart stopt dit schooljaar i.v.m. verhuizing
school 17-18 geen kinderen meer op school.

Nieuwe data MR: woensdag 31-05
maandag 03-07
Vormsel groep 7/8? Niets bekend, meerder malen contact
geweest met school en pastoor maar nog niets concreets
vernomen. De zuster houdt wel heel trouw haar catechese lessen,
in totaal nemen 24 leerlingen van de school deel aan de
catechese.

Actie: agenderen op
volgende
bijeenkomst. Piet
gaat zich beraden
over plaatsing.

Zie punt 1, blijft
Marloes in de MR
als secretaris en of
lid?

Actie: volgende
bijeenkomst
verkiezingen uit
gaan schrijven.
Willen nieuwe
schooljaar starten
met volledige MR.

