Medezeggenschapsraad ds Jonkersschool – Lathum
20 april 2017
Aanvang 19:00 uur Jonkersschool
Genodigde
Walter van der Hoeven
Frank de Bruin
Linde Groeskamp
(notulist)
Geert de Jong
Michel van der Wagt
Toon Geluk (alleen voor agendapunt 2)
Harriët van den Berg

Directeur
Unitleider
Personeelsgeleding MR
Oudergeleding MR
Oudergeleding MR (voorzitter)
Bestuurder SPO de Liemers
Oudergeleding MR Wiekslag

Agenda
nr.
1
2

onderwerp
Welkom, vaststellen agenda
en mededelingen.
Stand van zaken
Jonkersschool – de Wiekslag.

wie

doel

bijlage

Toon

Informerend

Memo

De versnelde fusie per 1 augustus 2017 is door Toon voorlopig stilgelegd. Aantal leerlingen
Jonkersschool trok iets aan. Door de ontwikkelingen in Duiven blijft de nieuwe fusiedatum
1-8-18 staan.
Gemeente Duiven is met de scholen aan het praten over huishouding/huisvesting scholen.
Zie memo Toon.
Dit zijn echter nog informele gesprekken, dus niets is nog concreet. Daar komt bij dat
huisvestingsplannen +/- 5 jr. duren voordat realisatie heeft plaatsgevonden. Gemeente
betaalt alleen nieuwbouw&grootschalige renovatie.
Zie memo Toon: voor de scholen in Duiven zijn verschillende plannen. Bv. IKC of
Wereldwijzer met de Wiekslag samen.
Wat betekent dit voor Lathum: nieuwe fusiedatum blijft wel staan (1-8-18) tenzij de 60
leerlingen gehaald wordt. Dan wordt er opnieuw vergaderd over situatie Jonkersschool.
3
Ingekomen stukken.
Geen
4
Verslag voorgaande
Verslag
vergadering
26 januari 2017.
Actiepunt Geert blijft staan.

5

Vijf-gelijke-dagenmodel;
Geert/Michel Instemming
Voorgenomen
invoering per schooljaar
ouder
besluit
2017-2018.
In de nieuwsbrief komt een stukje over het voorgenomen besluit te staan. Hierin wordt
verklaard dat de MR heeft ingestemd met de invoering van het 5-gelijke-dagen-model.
-Met de tegenstemmers (enquête) is contact geweest.
6
Urentabel en vakantierooster Frank
Advies ouder Urentabel
schooljaar 2017-2018.
Urenberekening besproken en vastgesteld.
Frank communiceert naar ouders via de nieuwsbrief.
7
Groepsformatie en verdeling Frank
Advies ouder
schooljaar 2017-2018.
+
instemming
personeel
Groepsverdeling bekeken en besproken. Na de meivakantie wordt dit gecommuniceerd
naar ouders. (zie bijlage)
-Frank checkt bij Linda van de opvang welke gezinnen hun kind hier geplaatst hebben.
Meeste van deze kinderen zijn meegenomen in de prognose.
-Zonnekinderen vraagt bij de gemeente subsidie aan voor een extra kracht op de
peuteropvang. Momenteel zitten er 8 a 9 kinderen. Een extra kracht is pas te realiseren bij
een aantal van 10 kinderen.
8
Prognose leerlingaantallen
Frank
Informerend Prognosetabel
per 1 april 2017.
Zie 7.
9
Uitslag BSO Humanitas en
Frank
Informeren
eventuele vervolgstappen
hierop.
Uit de behoeftepeiling is gebleken dat de behoefte voor-naschoolseopvang minimaal is.
Daar komt bij dat het financieel niet haalbaar is om opvang te regelen omdat de
taxikosten 15 euro per rit bedragen. Frank communiceert via de nieuwsbrief.
10
Rondvraag en afsluiting.
Frank geeft korte uitleg over Snappet.
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