MR vergadering 16-01-2017
Aanwezig: Geert-Jan, Rob, Mavis, Tanja, Hans, Ronald, Renate
Opening 19:00 uur
Rob opent de vergadering.
Notulen vergadering 23 november 2016 reeds goedgekeurd en gepasseerd. Nu online de
tweede versie van de notulen van Renate. Deze zijn goedgekeurd en gepasseerd.
Ingekomen post
Dhr. Schaap (ouder van VSO) heeft plaatsgenomen in de OPR raad zo’n jaar geleden voor
koers VO. Echter, er is weer een vacature voor een ouderlid in de OPR-raad namens
Martinusstichting/Mattheusschool voor koers VO.
Berichten van het bestuur
Advies gevraagd aan de MR op de meerjarenbegroting Martinusstichting:
Wat opvalt is dat het netto resultaat van SO lager uitkomt dan het netto resultaat van VSO.
Dit zit hem in de verdeling van sommige algemene kosten. Dit wordt meer rechtgetrokken in
de loop van de tijd.
Geert Jan geeft aan dat groei van leerlingen nog niet in de begroting is opgenomen. Maar
we staan er sowieso goed voor.
Vraag die er is is hoe lang kan je ZMOLK (4 leerlingen) in stand houden als je kan groeien met
2 andere niet-ZMOLK groepen. Speciale zorg nodig etc.
Als MR positief advies gegeven op de meerjarenbegroting.

Schoolinspectie
De MR (zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding) heeft een gesprek gevoerd met
de inspectie. Heeft het bestuur genoeg inzicht in de kwaliteit van het onderwijs? Dat is de
strekking van het onderzoek.
Enige punt van aandacht is de uitstroomprofielen.
Als nieuwe criteria gehanteerd werden dan zouden we als zwakke school worden
getypeerd. Met de huidige criteria prima school.
Opmerking van de inspectie tav de rol van het bestuur; als ‘eenpitter’ (St Mattheusschool)
andere rol.

Advies en instemmingsverzoeken
Geen adv ies of instemmingsverzoeken op dit moment. Die komen er wel tzt aan.
Personeel & Organisatie
- Mutaties e.d. Vacatures voor klasse assistenten, leerkrachten grotendeels ingevuld.
- Stand van zaken organisatie VSO:

Personeelsverloop: veel nieuwe mensen binnen nav de ontstane vacatures. Meeste
vacatures zijn inmiddels ingevuld.
Afbakening verantwoordelijkheden en functies: Koers die ingezet is voor VSO is ‘terug
naar de basis’ (zoals duidelijkheid in verantwoordelijkheden en bijbehorende taken,
communicatie, afspraken nakomen) .
Status IB coördinatie; obv verschil van inzicht op de te varen koers op IB vlak heeft de
huidige IB’ er op VSO besloten om deze rolvervulling te beeindigen. Gezocht wordt naar een
andere invulling.
- Exitgesprekken
De mensen die weg zijn gegaan hebben voor een groot deel een gesprek gehad met de
directie, vaak op eigen verzoek. De teruggegeven informatie wordt gebruikt als input voor
verbeteringen.
Rondvraag
Geert Jan: een project met Pameijer. Alle kinderen met een leerplichtontheffing moeten
naar school (wethouder heeft dit besloten). Alle ouders (320 kinderen hebben
leerplichtontheffing in Rotterdam) zijn bezocht door de gemeente met de vraag ‘willen jullie
dat je kind naar school gaat?’. Er zittern nu 18 kinderen in een project; deze kinderen zitten
op een aantal scholen. Ze krijgen een TLV 1. Het plan is nu om een aantal kinderen (bijv 4) te
bekijken en of er momenten zijn in de week dat ze profijt hebben aan onderwijs. Waar ligt de
verantwoordelijkheid voor de kinderen (bij Pameijer; in de lessen waar ze aansluiten zal
Pameijer blijven begeleiden). De MR moet ook iets vinden hiervan. Een projectplan wordt
geschreven ism Pameijer en tzt aan de MR voorgelegd voor advies.
Sluiting
Rob sluit de MR vergadering. Volgende vergadering 13 maart 2017.

Aflopen zittingstermijn Rob juni 2017, Tanja, Mavis, Ronald en Hans juni 2018, Renate juni 2019.

