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Mededelingen en punten schoolleiding
• Peutergroep:
notitie mbt Peutergroepen BO de Werkplaats d.d. 16-11-2011.
JGO vraagt in deze notitie instemming aan de bestuursleden van
de Werkplaats Kindergemeenschap, de directieleden van het VO
en de leden van de MR voor het beëindigen van de peutergroep
van AvG per 1/8/2012. De andere peutergroep zal reeds per
1/2/2012 overgaan naar KDV de Bilt en fysiek ook verhuizen. De
reden is van financiële aard, door geplande beëindiging van
subsidie van de gemeente aan het primair onderwijs voor
peutergroepen. AvG zal een baan aangeboden krijgen in de
onderbouw. JGO meldt dat het bestuur reeds heeft ingestemd en
dat deze kwestie nog niet aan AvG noch aan de betrokken ouders Ingestem
is voorgelegd, omdat de procedure eerst zorgvuldig doorlopen
d
moet worden. De MR stemt in dat dit de minst slechte optie lijk
en is blij dat de kennis en onderwijskwaliteiten van AvG niet
verloren zullen gaan voor de school. MR stemt in met het
voorstel.
• Vervolg discussie van MR-overleg 16-1-2012: AvG heeft
aanbieding gekregen. AvG wordt dan kleuterjuf ipv peuterjuf.
Consequenties voor huidige peuters zijn dat de WP geen
peutergroep meer zal aanbieden, maar dat Stichting
Kinderopvang de Bilt dit doet; zij hebben dezelfde
verantwoordelijkheden en nemen het peuteronderwijs uiteraard
zeer serieus. De ouders van de huidige peuters zullen per
omgaande geïnformeerd worden.
o JTI vraagt JGO of in het vervolg bij dit soort reorganisaties
betrokken medewerkers vroeger betrokken kunnen worden
ipv ze voor een fait a compli zetten zoals nu bij AvG is
gebeurd. JGO geeft aan dit inderdaad belangrijk te vinden,
maar dat hem dit in deze situatie de verstandigste keuze
leek;
o LAS vraagt zich af of het goed voor de school is om
peuters naar kinderopvang De Bilt te verplaatsen. JGO
geeft aan dat het in dit geval beter was de peuteropvang af
te stoten.
EKO
• Samenwerking bo/vo:
JGO informeert de MR over de samenwerking tussen het basis
onderwijs en het voortgezet onderwijs van de Werkplaats
• Begroting:
o De oorzaak van het begrotingstekort van 2011 is een
JGO/JTI
verkeerde inschatting geweest. Vooral de personele kosten
zijn hoger. In komende jaren wil school niet zo zeer
bezuinigen maar het tekort zal zichzelf oplossen doordat allen
een aantal medewerkers met pensioen zal gaan, waardoor
de balans weer op 0 komt. Andere reden van tekort is dat
subsidies e.d. van overheid zomaar stoppen, en
verplichtingen blijven hetzelfde;
o Voorts zal school fors investeren in nascholing van
medewerkers;
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o LA/LB-schaling:
Bijna alle leerkrachten zijn in LA-schaal
ingeschaald,
minister Plasterk heeft LB-schaal ingevoerd, op
schoolniveau is daar nog geen beleid voor. Landelijk zijn er
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Ouderbijdrage
Aanleiding: schaling is sinds 2000 niet geïndexeerd, het zijn erg veel
schalen. School houdt regeling van de ouderbijdrage nog eens kritisch
tegen t licht en komt terug bij MR.
Daarbij wordt m.n. gekeken naar vermindering van de complexiteit.
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Notulen vorige vergadering d.d. 05-09-2011
Notulen van vorige vergadering zijn goedgekeurd, zodat ze op de site
geplaatst kunnen worden.
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WP t-shirts…zie ook rondvraag
LAS laat shirt zien: kosten 10 euro per t-shirt,
Er zijn vooralsnog geen volwassen maten. Als de shirts voor kinderen
een hit blijken, kunnen ook grotere maten in t assortiment opgenomen LAS
worden;
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Extra vergadering
16 januari 2012 19.00 vergadering onder de balken
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Rondvraag
EKO X
Juul boekjes over MR bestellen, maar nog niet voor elkaar…komen
volgende keer
LAS
X
RHI
X
DSM kan ouder enquête nog tot kerst verlengd worden? JGO: nee
school heeft tijd nodig om te verwerken
JGO ouder enquête 58% score. Dat is hoog. Goed gedaan ouders!
werkers enquête moeten gedigitaliseerd worden…svp hulp van
MR leden
nieuwbouw HBC op agenda volgende keer
JTI
X

JGU

Datum volgende vergadering
JTI sluit de vergadering af en bedankt de aanwezigen.
De volgende vergadering is op: 16 januari 2012, 19.00 uur, Onder de
Balken
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