Notulen MR-vergadering maandag 13 november 2017
Aanwezig: Angelos, Mariëlle, Rebecca, Ingrid, Brigit en Irma
Afwezig: Esma
2) Notulen 25 september 2017:
 Ingrid is bezig om de notulen op de vernieuwde website te zetten.
 De Prinses Margrietschool zal geen (extra) inspectiebezoek krijgen.
 Er is nog geen afspraak met de wijkwethouder gemaakt.
3) Binnengekomen post:
 Er zijn twee reacties van scholen (Pantarijn en Vleuterweide) binnengekomen op onze brief
aan de GMR inzake het aanvragen van arrangementen bij het SWV.
4) Mededelingen van de directie:
 De ideeën voor de muziekimpuls zijn uitgewerkt en aan het team gestuurd. De oudergeleding
van de MR krijgt ook een exemplaar van Ingrid.
 Er is een subsidie van de provincie Utrecht beschikbaar waarmee fruitbomen en –struiken en
kruiden kunnen worden geplant rond de school. De hovenier die komt planten zou ook
ouders en kinderen kunnen leren hoe ze e.e.a. kunnen onderhouden.
 De Brede School heeft een subsidie van € 3.000,00 gekregen om een schaakproject op te
zetten. Dit zal een wijkactiviteit worden. Carla en Annemieke (van de Brede School) zullen de
organisatie regelen en informatie verspreiden.
5) GMR
 Helaas is Esma vanavond afwezig, zij vertegenwoordigt ons bij de GMR. Brigit weet dat de
laatste vergadering een themabijeenkomst was over werkdruk. Dit sluit mooi aan bij de brief
die wij omtrent dit onderwerp naar de GMR hebben gestuurd. Brigit wil graag in contact
treden met de voorzitter en secretaris van de GMR om dit onderwerp en onze brief op de
GMR-agenda te zetten. Wij stellen voor om alle MR’en van de SPO-scholen onze brief op de
agenda te laten zetten ter voorbereiding op behandeling in een GMR-vergadering. We
inventariseren dan de vragen die er bij de scholen opkomen en leggen die gebundeld aan de
GMR voor. Het lijkt ons verstandig om de ondernemingsplanraad (MR van het
samenwerkingsverband) van het SWV bij deze vergadering uit te nodigen. Brigit gaat hier
achteraan.
6) Jaarverslag 2016-2017
 Het jaarverslag is, op wat taalkundige aanpassingen na, vastgesteld. Als de aanpassingen zijn
doorgevoerd gaat het verslag naar het bevoegd gezag, zijnde Ingrid en het bestuur van de
GMR.
7) Formatie
 Het aantal leerlingen is sterk gedaald. Derhalve moeten we volgend schooljaar 1,8 fte
inleveren. Een tweetal (nieuwe) collega’s hebben een tijdelijk contract en kunnen dus niet
blijven. Zij zijn hier van op de hoogte. Daarnaast is Ingrid met een aantal leerkrachten in
gesprek over vrijwillige mobiliteit. Tezamen leveren deze maatregelen de benodigde 1,8 fte
op.
 Volgend schooljaar zullen we het weer met een groep minder moeten doen. Dit zal in de
onderbouw zijn. Zoals het er nu naar uitziet zal de huidige groep 2/3 komen te vervallen. Dan
blijven er nog wel twee kleutergroepen bestaan. Dit is ook belangrijk voor de aanwas van
nieuwe leerlingen.
 We zullen na moeten denken over PR-activiteiten om ouders voor onze school te
interesseren. Helaas profiteren wij nauwelijks van de nieuwbouw in onze wijk.

8) ARBO
 De MR is verplicht een vinger aan de pols te houden met betrekking tot de
arbeidsomstandigheden. Dit onderwerp komt dus elk jaar wel een keer terug op de agenda.
 Het ziekteverzuim op de Prinses Margrietschool is al een aantal jaren laag, 3,8%. In februari
2017 was er een piek van 5,5%. De school zit bij de laagste 10 scholen binnen het SPO met
betrekking tot ziekteverzuim.
 Ingrid geeft aan dat zij ervaart dat er soms te weinig ziek gemeld wordt. De leerkrachten
hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en verliezen zichzelf daarbij wel eens uit het
oog.
 Werk gerelateerd verzuim komt, momenteel, niet voor. In een periode met hoge werkdruk
worden er wel meer klachten gehoord. Hiervoor zijn de DI-dagen een kleine pleister op de
wonden.
9) Identiteit openbaar onderwijs
 Voor wat betreft de Sintviering speelt Ludens een voortrekkersrol in de stedelijke
festiviteiten in Utrecht.
 Vanuit het SPO mogen wij geen zwarte Piet voeren. De OR zorgt voor een leuke opening van
emoticon-Pieten.
 Wij kijken op school géén Sinterklaasjournaal.
10) Definitief jaarplan 2017-2018
 De Brede School loopt goed, ondanks de wisselingen van personeel. Ingrid is daar erg blij
mee.
 Brigit noemt het jaarplan ambitieus. Via de nieuwsbrief worden de ouders van de plannen op
de hoogte gehouden. Ook op de website kunnen zij voor informatie terecht. Dit kan ook
goed werken inzake onze PR.
11) Veiligheidsplan en tevredenheid enquête
 Het veiligheidsplan is verplicht voor alle scholen. Er zijn onderdelen in het plan die al
vastliggen en sowieso opgenomen moeten worden. De rest wordt op maat aangevuld.
 Het pestprotocol moet nog in het veiligheidsplan worden gevoegd. Onze pest coördinator is
de IB’er. Er zijn twee kinderen uit de bovenbouw die hebben gevraagd of ze een pestclub
mogen oprichten, waar kinderen terecht kunnen als ze gepest worden. Hier wordt nog over
nagedacht.
 De tevredenheidsenquête wordt in november afgenomen bij de ouders en de kinderen van
de groepen 6, 7 en 8. Vanuit de ouders was er de vorige ronde weinig respons. Dit komt
mede doordat het taalgebruik te ingewikkeld is. Het kost ook veel tijd. De resultaten
worden te zijner tijd in de MR besproken.
12) Rondvraag met directie: geen
13) Mededelingen zonder directie: geen
14) MR-verkiezingen
 Er heeft zich niemand aangemeld. Dit betekent dat er geen verkiezingen worden gehouden
en Brigit nog een jaar voorzitter mag zijn.
15) Punten zonder directie: geen
Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

