Notulen MR-vergadering 13 april 2015
Aanwezig: Michelle Aij, Jolanda Slatius, Marijke de Boer, Fred van Nassau, Niels de
Nijs, Irene Nagtegaal (plaatsvervangend voorzitter)
Afwezig: Carola Hoogeveen
1. Opening
Irene opent de vergadering en heet iedereen welkom. In verband met de
afwezigheid van Carola zit Irene deze vergadering voor.
2. Notulen en openstaande actiepunten van de vergadering van 9 maart 2015
Naar aanleiding van de notulen van 9 maart wordt het volgende opgemerkt:
 De samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel is nog niet af. Hans
werkt hier nog aan.
 Avondvierdaagse: er zijn tot nu toe weinig aanmeldingen op school
binnengekomen. Naar aanleiding hiervan is besloten de avondvierdaagse dit
jaar niet vanuit school te organiseren. De kinderen van De Windroos die
meelopen, krijgen wel de mogelijkheid om een school T-shirt te dragen.
 Met betrekking tot ‘De Windroos op de kaart’: de Dick Bruna tegels zijn nog
niet geplaatst. Zodra deze geplaatst zijn starten de kleutergroepen met het
bijbehorende verkeersproject. Daarnaast besluiten we een verzoek bij de
gemeente in te dienen voor het plaatsten van de zogenoemde ‘octopus-palen’.
Marijke heeft deze brief al opgesteld. Zij mailt de brief naar Hans en vraagt
hem de brief naar de gemeente te versturen.
 De nieuwe website: Hans, Michelle en Fred hebben de opzet van de nieuwe
website bepaald. De ICT afdeling van SCOPE gaat de website nu opbouwen.
Daarna kan de website gevuld worden.
3. Mededelingen (vanuit directie, SR en MR)
Mededelingen vanuit de directie:
 Het schoolplan:
Hoofdstuk 3 & 4 van het schoolplan zijn naar de MR gemaild. De MR heeft
hier instemmingsrecht in. Naar aanleiding van hoofdstuk 3 & 4 worden de
volgende opmerkingen gemaakt:
o De term ‘Brinnummer’ roept onduidelijkheid op. Michelle geeft hier een
toelichting op.
o In het schoolplan staat vermeld dat binnen de gemeente Alphen aan den
Rijn is afgesproken dat scholen niet actief leerlingen mogen werven. Zo af
en toe zie je dit toch gebeuren. Michelle licht toe dat deze afspraak in het
verleden is gemaakt. De meeste scholen houden zich hieraan. Ook
SCOPE heeft besloten zich aan deze afspraak te houden
o De opbouw van het organogram is niet geheel duidelijk. Michelle zal
bekijken hoe ze dit duidelijker op papier kan krijgen.
 De formatie:
o Volgend schooljaar houden we 8 groepen.
o De huidige groepen schuiven volgend jaar door. Dit houdt in dat er
geen veranderingen in de samenstelling van groepen zal plaatsvinden.
o Hans neemt één dag per week BAPO verlof op.
o Riny zal één middag extra op Het Baken werken. Dat houdt in dat hij
volgend jaar twee dagen per week op Het Baken werkt.
o Rineke neemt volgend jaar ouderschapsverlof op.

o



Margriet zal volgend jaar bovenschools worden ingezet voor het
aanbieden van de Sta Sterk training.
o De ‘bufferjuf’ wordt vanuit de eigen formatie georganiseerd. Er wordt
hier geen aparte benoeming voor gemaakt maar ziektevervanging
wordt door het bestaande team opgevangen.
De nieuwe CAO
De invulling van de nieuwe CAO is in het team besproken. Er blijft enige
onduidelijkheid bestaan over de invulling van de uren die parttimers bij
gelijkblijvende werktijdfactor ‘extra’ moeten werken. SCOPE stelt dat deze
uren werkplekgebonden zijn. De vakbonden CNV en AOB geven aan dat
deze uren niet tijd -en plaatsgebonden zijn en ook thuis besteed mogen
worden. In de GMR zijn hier ook vragen over gesteld. Fred houdt ons
hiervan op de hoogte.

4. PR - De Windroos op de kaart
Stand van zaken met betrekking tot ‘De Windroos op de kaart’:
 Het aantal aanmeldingen vanuit Berendrecht neemt toe.
 Op de teamvergadering van donderdag 16 april wordt gesproken over de
opzet van een workshopmiddag.
 Er is nog geen professionele filmer gevonden die kosteloos een promotiefilm
van De Windroos wil maken. Aangezien we dit wel graag willen, zullen we dit
zelf oppakken.
 De missie en visie van De Windroos zullen op de teamvergadering van 16
april a.s. worden vastgesteld. Uit de missie en visie zal een motto
geformuleerd worden. Deze zal op een bord bij de school geplaatst worden.
 Hans en Michelle denken na over mogelijkheden om nieuwe ouders de school
binnen te halen in de vorm van open lessen. Dit moet nog in het team
besproken worden.
De MR benadrukt de noodzaak van promotieactiviteiten.
5. Website
Zie mededelingen.
6. GMR
Naar aanleiding van de laatste GMR vergadering:
 De GMR heeft ingestemd met de begroting van SCOPE.
 Binnen SCOPE vallen voor het schooljaar 2015-2016 geen gedwongen
ontslagen. SCOPE moet 3 fte. inkrimpen maar dit wordt opgevangen met
natuurlijk verloop. Er zitten geen personeelsleden meer in het RDDF. De
verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft.
 SCOPE worden eigen risicodrager van het vervangingsfonds. Dit houdt in dat
SCOPE geen premie meer hoeft te betalen, wat op jaarbasis een bedrag van
€300.000,- scheelt. Met dit geld kunnen SCOPE scholen een bufferleerkracht
aanstellen. De bufferleerkracht wordt ingezet om zieke of afwezige
leerkrachten te vervangen. De bufferleerkracht kan hier een vastgesteld aantal
dagen voor ingezet worden. Op De Windroos zal voor volgend schooljaar
geen bufferleerkracht worden aangesteld. Deze uren zitten in de formatie. Bij
afwezigheid van leerkrachten worden deze door aanwezige leerkrachten
vervangen. Dit geldt voor de eerste 21 vervangingsdagen.
 De nieuwe wet werk en zekerheid is besproken.
 Er zijn twee ontslagroutes binnen SCOPE:
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via het participatiefonds en het UWV
via de kantonrechter.
Er is een update gegeven over de nieuwe CAO. De CAO is op alle scholen
rustig ontvangen. Er is nog onduidelijkheid over de invulling van de uren die
parttimers bij gelijkblijvende werktijdfactor ‘extra’ moeten werken.
Het nieuwe vergaderrooster van de GMR voor volgend jaar is vastgesteld.
Communicatie
Voor de nieuwe website wordt de MR gevraagd een stukje te schrijven.
Rondvraag /w.v.t.t.k.
Er komen geen andere onderwerpen ter tafel.

De volgende MR vergadering is op 1 juni

