Agenda MR vergadering 12 november 2015
Aanvang: 17:30 uur

1.

Opening

2.

Mededelingen vanuit de directie
Het item werkdruk was rond de herfstvakantie erg actueel door o.a. Taakspel, de
Kinderboekenweek en privé omstandigheden. Hier is met de staf over gesproken. Er wordt
gekeken naar mogelijke acties om de werkdruk te verlichten, Frank gaat de
bouwvergaderingen langs om hier over te spreken. Er wordt gedacht aan
Ouderbetrokkenheid in een minder vergaderintensieve vorm en ZIEN in een wat rustiger
tempo invoeren dan eerder gepland. Op persoonlijk vlak wordt er gekeken of er begeleiding
georganiseerd kan worden.

Hebben ouders inzicht in de resultaten van hun kind? Uiteindelijk wel, i.v.m. de nieuwe
rapportvorm nog niet als score in dit schooljaar. Eventueel wel in het ouderportaal, Frank
onderzoekt dit en houdt ons op d ehoogte. Stefan geeft inlogcode aan Frank.

Bart van Kampen geeft een cursus aan het team met als naam; gedrag in de klas. In de
volgende MR vergadering meer informatie hierover.

Klasbord is geïntroduceerd, ouders worden per klas geïnformeerd over deze manier van
informatie over de klas delen.

Marjolein start met de opleiding tot expert implementatie wetenschappelijke en technologie
op de basisschool. Zij gaat uiteindelijk lessen geven en dit implementeren. Het is een 2 jarige
opleiding. Vanaf 2020 is deze lesvorm verplicht op scholenn. Kinderen leren hierbij
onderzoeksvragen te stellen.

3.

Balans opmaken en begroting
Het resultaat is goed. Robin en Frank hebben dit voorbesproken, er is nog geen begroting om
voor te leggen, deze is nog in de conceptfase. We staan €50.000 in de min op dit moment. Dit
komt omdat we minder leerlingen hebben dan verwacht. In vergelijking met een andere
school (die wel uitkomt) van 223 ll en 10 groepen; zit het verschil in de personeelskosten. Het
aantal BAPO leerkrachten is hier de oorzaak van (voor 1,5 dag per week uitbetalen voor
iemand die er niet is) Andere scholen binnen ons bestuur hebben deze situatie niet. Daarbij
hebben wij een hele goeie en redelijk dure IB-er. Juf Inge (groep 5) gaat eind oktober met
pensioen, zij zal geen nieuwe groep starten. Hierdoor zullen er ook personeelskosten
gemaakt worden. In vergelijking met andere scholen zijn er ook minder inkomsten uit
passend onderwijs. De vraga is of we in de toekomst 3 kleutergroepen kunnen handhaven?
Er is positief advies vanuit het SKO, de punten zijn onderbouwd. Bijna 25% vd scholen heeft
geen sluitende begroting. Volgende keer meer nieuws, Robin bespreekt dit dan weer graag
voor met Frank.

4.

Overblijfkosten
Er is een tekort bij de TSO van € 1300. Dit komt doordat er minder kinderen overblijven.
Uitgangspunt om de overblijf veilig te houden: 2 begeleiders op 10 kinderen en geschoolde
begeleiding. Dit kost uiteraard geld. Er is nu afscheid genomen van 1 begeleider en het
komend schooljaar wordt er afscheid genomen van nog 1 begeleider. De vrijdagbezetting is
gehalveerd (van 4 naar 2).
Prijs wordt van € 1,75 naar € 2 voor contract voor nieuwe schooljaar.
Deze inkomsten kunnen gebruikt worden om de voorgenomen lening van de OR af te lossen.

5.

Missie en visie van de MR.
Zie schoolplan, anders herzien door met de MR training bespreken. Renske mailt nog over
data.

6.

Ouderbetrokkenheid
Aankomende maandag komt David Kranenburg bij de eerste zitting.
Leerkrachtgeleding heeft bij elkaar gezeten om over de opzet na te denken. David heeft een
passend plan. Deze wordt uitgezet en leerkrachten worden begeleidt. Dat wat haalbaar is
binnen Panta Rhei wordt besproken, inhoudelijk wordt dit met de ouders vormgegeven.

7.

Verslag contactpersoon klachtenregeling c.q. vertrouwenscommissie
Er zijn geen klachten binnengekomen.

8.

Ontwikkelingen SKOFV; stuk Medisch Handelen
Renske stelt zich voor, onze contacpersoon voor de GMR van de Droomspiegel.
Wij vragen Renske om inlogcodes.

Er wordt ons om onze mening gevraagd betreffende het nieuwe Medisch Protocol:
De schoolleiding krijgt regelmatig het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun kind de door
een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Ook leerkrachten worden regelmatig
geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te
verhelpen is, zoals: hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Een
enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van onderwijspersoneel gevraagd zoals het
geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie. In een
recent onderzoek (2014) dat op verzoek van het Ministerie van OCW is uitgevoerd door het
Nederlands Jeugdinstituut, wordt geconstateerd dat er in Nederland wettelijk gezien weinig
ruimte is voor medisch handelen op school. Ook als schoolpersoneel dit op verzoek van ouders
doet, is het wettelijk gezien in overtreding. Op dit moment zijn de ministeries van
Volksgezondheid en Onderwijs in overleg om te bezien welke juridische (on)mogelijkheden er
zijn. Voor nu is het advies om geen medische handelingen te (laten) verrichten door personen
die daarvoor niet medisch bevoegd zijn. Bovenstaand advies leidt tot herziening van het
protocol ‘Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen’ zoals we dat
momenteel bij SKO hanteren. Het herziene protocol is gebaseerd op een model protocol van
de PO-Raad.

Wettelijk gezien kunnen we niets anders dan positief advies geven. We stemmen in met de
hoop dat de Ministeries er uitkomen. We kijken wat de ruimte is binnen Passend onderwijs
om bepaalde medische handelingen te kunnen blijven uitvoeren?

Data GMR:
30 nov
14 jan
21 maart
19 mei

13 juni

9.

Samenwerking met de OR
We mailen de OR met de vraag of we een vergadering kunnen bijwonen.

10.

Binnengekomen post
Geen post.

11.

Rondvraag
Geen vragen.

12.

Sluiting

