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Vergadering
nummer
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Dat
um
Tijd

Dinsdag 7
maart
19:30 – 22:00

Teamkamer
Boomgaarden
Carolien
Chris
Carolien, Ellen, Spiros, Chris, Sandra, Barbro, Karin, Laura,
Jos
-

1. Opening
Welkom door Carolien.
- Er zijn vragen gesteld of de gegeven schooladviezen kloppen richting de middelbare
school? Vraag wordt gesteld aan het MT verderop in de vergadering.
2. Vaststellen agenda/ mededelingen/ ingekomen post Plus klas
- In de vorige MR-vergadering is er de vraag gesteld over een plusklas op de twaalfruiter.
Als reactie hierop is dat er 3 scholen vanuit de stichting interesse hebben hierin
(Veldhuis/Willibrord/Twaalfruiter).
Het CVB wil dat de scholen met interesse met een plan van aanpak komen en dat er dan
bekeken wordt wie er een plusklas mag gaan opzetten. Bij het opzetten van een plusklas
zitten er wel bepaalde risico’s aan. Binnen Utrecht is het aanbod minimaal hiervoor, de
Twaalfruiter gaat met een plan komen.
- Het lijkt erop dat de uitstroom van kinderen meer is dan anders (verhuizers, HBonderwijs, speciaal onderwijs). Reactie van het MT, het zijn geen aantallen waarover we
ons zorgen moeten gaan maken.
3. Notulen MR-vergadering 5
- Notulen vorige vergadering wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4. Nieuws uit het MT
- Schoolpein
BG: Het schoolplein is van de gemeente hierdoor geen veranderingen in de huidige
indeling. Door kritische omwonenden zijn aanpassingen op het plein lastig.
TL: Het school plein is groter. Er zijn nu 3 ontwerpen waarmee de werkgroep aan de slag
gaat. Maurice Willemsen is vanuit de MR in deze werkgroep gegaan en zit nog steeds in
deze werkgroep. Hij doet terugkoppeling aan de MR over de stand van zaken van het
schoolplein.
- Formatie
Begroting 2017 is door het CVB goedgekeurd.
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Er is geen goed gevormde visie. Vanuit deze visie kunnen er keuzes gemaakt worden
over invulling van formatie. Keuzes over invulling van lessen zoals muziek en gym maar
denk hierbij ook aan vergroten van expertise keuzes van leerkrachten.
Teamleiders zijn niet meer gekoppeld aan groepen maar zijn verdeeld per locatie
PMR gaat in gesprek met het MT er zijn veel vragen en onduidelijkheden.
De gespreks onderwerpen zijn, werkdruk, jaarwerkplan/weekplan (CAO gesprek),
taakbeleid, studiedagen en vakantie, MR en instemming. Terug koppeling van dit gesprek
volgt in een volgende notulen
De wens van Jos is om nog slechts uiterlijk tot augustus 2018 hier te blijven werken
Omdat de Twaalfruiter een meerjarig inhoudelijk traject is ingegaan én omdat er de
komende jaren belangrijke beslissingen vallen over de toekomst en organisatie van de
school heeft hij besloten aan het CVB te vragen om een opvolger te gaan zoeken.
Huidige kosten TSO levert een begrotingstekort op. Voorstel om de TSO te verhogen met
0,25 eurocent hierdoor ontstaat het tekort niet. De MR stemt in met een verhoging van
de TSO kosten.
In groep 8 wordt het definitieve schooladvies gegeven. Er vindt een terug koppeling
plaats vanuit de brugklas coördinatoren of de school het juiste advies heeft gegeven.

5. Nieuws uit de GMR
- Op 29 mei vindt er een bijeenkomst plaats over o.a. de samen werking
- Zakboekjes MR zijn besteld.
6. Ouderenquête
- Eerste reactie is dat er 100 enquêtes minder zijn ingevuld dan het afgelopen jaar
- Volgende MR-vergadering worden de uitkomsten van de ouderenquête besproken
- Rondetafel gesprek
7. CAO
- Collega’s weinig op de hoogte rechten/plichten, kennis van het CAO vergroot inzicht.
- PMR geeft aan MR partnerschap aantegaan voor ondersteuning in de CAO vraagstukken.
- PMR gaat in gesprek met het MT
8. Rondvraag en wvttk
-

Sandra: Vergaderplanning nieuwe schooljaar MR is het goed om deze planning in
september te maken? Iedereen stemt in.
Er zijn 2 zwangere MR-leden moeten deze allebei vervangen worden of is er vervanging
van 1 persoon nodig. Karin zoekt dit uit en komt er de volgende keer op terug.

21:30 Carolien sluit af.
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