
Verslag  MR vergadering    datum 26 september 2017 
 
Aanwezig: 
 ouders:    Richard 

belangstellende ouders Ingrid Muijderman (moeder van Fayline groep 3a), Dick Katgert (vader van Sanne en Tim  
groep 3b), Erik van Veen (vader van Ginger groep 7a en Quinn groep 3b) 

leerkrachten:  Astrid, Rebekka, Femke, Liesbeth (notulist) 
directie:  Adriana, Madelon  

Afwezig: 
 ouders:    Tamara, Harm, 
   

 
 Opening  

Welkom aan belangstellende ouders en het nieuwe lid namens het team: Femke. 
 

 Notulen vorige vergadering  
De notulen komen niet goed over bij Richard. Ze zullen in het vervolg via We Transfer worden gestuurd. 

 beloningsbeleid:  voor het einde van het jaar moet deze worden toegekend aan een personeelslid. 
Doel is nog niet duidelijk geformuleerd maar directie moet de toekenning verantwoorden aan MR en 
bestuur. Personeel mag ook een collega voordragen. 

 digiduif: is naar gekeken en komt niet slechter uit de bus dan een ander programma dus we houden 
het programma. Er is ook gekeken naar privacyregels en gebruikersgemak. 
 

 Mededelingen 
uit GMR:  

 de cluster-MR is afgeschaft. Verder is er nog weinig informatie vanuit de GMR gekomen. Wanneer is 
de volgende GMR vergadering? 

 

van de directie 

 schoolgids voor het nieuwe jaar ligt er. Inspectie krijgt een exemplaar en ook het jaarplan. 

 ASG vervanging: Er is een flexpool opgezet maar die is vrij leeg, zeker voor de bovenbouw. Het 
ziekteverzuim in deze groep is hoog. Bij ASG in het algemeen is het ziekteverzuim gedaald en bij de 
Flierefluiter was het lager dan de rest, nu op 5,2%. In de begroting moet 4,7% reserveren voor 
vervanging. 
Adriana heeft een oproep gedaan in het Flierefluiter nieuws en er zijn nu enkele ouders die wel willen 
vervangen.  

 Als leerlingen naar huis worden gestuurd dan komen het aantal verplichte lesuren in de knel.  

 Er wordt vanaf de herfstvakantie een leerkracht bij Collage gedetacheerd. 

 Per 1 oktober zijn er 377 leerlingen, de instroom lijkt stabiel maar er zijn meer verhuizingen en ook 
meer verwijzingen naar speciaal onderwijs. Deze telling bepaalt de financiën van het schooljaar 2018-
2019. 

 ASG heeft gevraagd aan de gemeente om het gebouw aan de Uithof terug te nemen. Het is door de 
leegstaande lokalen een kostenpost. Voor de Flierefluiter zijn er ook door de Uithof dubbele kosten. 

 In het algemeen zie je over heel Almere samenvoegingen van scholen. 

 Binnenkort gaat de vernieuwde website de lucht in. Er moet nog worden gekeken of de notulen van 
de MR er ook op staan. 

 Het loon van de  leerkrachten is verdeeld in een LA schaal of een LB schaal. In de CAO is afgesproken 
dat 40% van de leerkrachten in LB schaal zit. Als een leerkracht wordt gepromoveerd naar LB schaal 
dan wordt dat voorgelegd aan MR en daarna aan het bestuur. 
Dit punt komt de volgende vergadering terug. 

 

 Er moet een stukje over de MR in het Flierefluiternieuws komen, Richard regelt dat. 

 Richard neemt contact op met de ouderraad om weer een gezamenlijke vergadering te beleggen. 
 



 
 
 

 Rondvraag  
 

 Dick  hij wil zich graag verdiepen in vooral de financiële kant van de MR 

 Rebekka voorstel om samen de cursus MR voor gevorderden te gaan doen, liefst via de ASG Academie 
of VOO, er is budget voor. 

 Erik  zijn er lange termijn doelen voor de MR? 
dat is een goed idee: accenten zijn ICT, communicatie en sociale media. 

 Adriana is het een idee om Renée uit te nodigen voor het kunst en cultuurbeleid? 
en ook Annemiek over de professionele leergemeenschap. 

groep 6 van juf Nienke doet mee met een tv programma over muziek 

 Liesbeth Is er al wat bekend over gescheiden ophalen van het afval?  antwoord nee 

 Richard Hoe gaan andere scholen om met NEO en hoogbegaafden? Verwijzen ze wel door? Bij de 
start van de NEO groepen zijn alle leerkrachten van de Flierefluiter geschoold. Deze kennis is  ook 
verspreid over de andere scholen. door Ankie en Simone. Soms geeft Ankie nog trainingen over 
hoogbegaafden. Afgelopen jaren is er minder instroom van leerlingen in het NEO van andere scholen. 
 

Actiepunten: 
voor GMR waarom is de flexpool (bijna) leeg? 
Liesbeth kijken of de notulen van de MR er ook op staan. 
Richard  schrijft een stukje over MR voor het Flierefluiternieuws 
Rebekka zoekt uit of er een cursus voor MR is en mailt en informeert ons 
 

 
Volgende vergadering  is op dinsdag 7 november 
Punten die daar terug moeten komen:   
7 november loonschalen van de leerkrachten 
9 januari schoolgids doornemen en eventuele opmerkingen erbij maken 

 
De vergaderingen voor het komende jaar zijn: 

 7 november 2017 
 9 januari 2018 
 6 maart 2018 
 15 mei 2018 
 12 juni 2018 

 


