Notulen MR vergadering
24 maart 2015
Aanwezig: Marcel, Joost, Mustafa, Simone, Heleen, Rick, Charlotte, Marius Peters (SPOM)
Afwezig: Maaike, Marion
Notulen: Annemie
1. Mededelingen
geen
2. Fusie Effect Rapportage (FER)
Voor dit agendapunt is Marius Peters (SPOM) aanwezig.
Het onderwerp is de opdrachtformulering aan de projectgroep:
Opdrachtformulering voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor een fusie
tussen Obs De Appelhof en interconfessionele bs. De Kleurencirkel, Druten.

De MR van de Appelhof heeft een aantal voorstellen gedaan aan de bestuurder om de
opdrachtformulering op onderdelen aan te passen. Zoals het expliciet noemen van het
openbare karakter van basisschool De Appelhof en het schrappen van het ontwikkelen van een
IKC uit de opdracht.
De bestuurder heeft een tweede versie opgesteld en dit voorgelegd aan de . De projectgroep
van hecht eraan om de eerste versie te blijven hanteren en niet een tweede versie. Dit zou de
voortgang erg kunnen belemmeren omdat beide scholen hun goedkeuring moeten geven aan
de tweede versie.
De MR hecht eraan betrokken te zijn bij de opdrachtformulering wat in de eerste versie
onvoldoende het geval is.
Na overleg wordt besloten:
Marius Peters legt op korte termijn de tweede versie voor aan de MR van de Kleurencirkel.
Mocht blijken dat overleg en besluitvorming hierover teveel tijd kost waardoor het proces in
gevaar komt, dan trekt de bestuurder de tweede versie in.
De MR van de Appelhof kan dan alsnog haar eigen afweging maken of ze vindt dat ze
(on)voldoende betrokken is bij de totstandkoming van de opdrachtformulering. En dit ook in
de eerste versie wil laten opnemen.(150324-01)
Stand van zaken FER:
Het wekelijkse contact met de MR bevalt goed.
Doordat alle acties met elkaar samenhangen is het niet mogelijk voor 17 april deelrapportages
af te leveren.
Vermoedelijk aantal ingeschreven leerlingen op de teldatum 1-10-2015: 415 leerlingen.
Volgens het systeem van SPOM over leerlingenstromen zou de Appelhof bij een aantal van
397 leerlingen vol zijn.
Het aanleveren van de wensenlijst van de ouders en de leerkrachten was prettig.
7 April is er een extra studiedag voor het team over de fusie.
Ook over de formatie worden gegevens verzameld en voorstellen geformuleerd.

3. Notulen 11 februari en actielijst
Notulen worden goedgekeurd
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4. Ingekomen post
Via de mail is er een uitnodiging binnengekomen van de GGD voor een ‘ronde tafel
gesprek’ op 8 april van 15.00 – 18.00 uur. Marcel stuurt dit rond (150324-02)
MR-blad: een artikel over de nieuwe CAO met een uitleg over het compensatieverlof.
Heleen scant het artikel en stuurt het rond.(150324-06)
5. Instemming extra vrije dag 7 april 2015
De MR stemt onder voorwaarden mondeling in met de extra vrije dag voor de leerlingen.
De opvang is geregeld. De school blijft verantwoordelijk voor de opvang van de
leerlingen. (150324-03)
6. Stand van zaken RI&E
De MR adviseert positief over het plan van aanpak RI&E (150324-04)
Met daarbij de volgende opmerkingen:
- Vloer van toiletten meenemen in de komende verbouwing
- Het aantal BHVers, iedere dag 4 aanwezig, lijkt niet altijd te kloppen.
Marcel geeft dit door aan Trea.
7. Agenda volgende keer
FER (1 uur)
Concept formatieplan
Verkiezingen MR (Joost en Maaike aftredend)
8. Rondvraag
Aandacht voor het mailverkeer. Zowel in het versturen als in het antwoorden.
Extra bijeenkomst werkgroep identiteit. Heleen neemt het initiatief. (150324-05)
9. sluiting
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