Notulen MR vergadering

Datum:

Dinsdag 23 mei 2017
2017

Aanwezig:

Jos Timmer,
Timmer, Jetty Schipper, Gea Hurenkamp, Dennis Balkema, Marco Mol,
Mol,
Carolien Hulzebos, Bertha Samallo,
Samallo, HanHan-Rogier de Vrij

Afwezig:

Evelyn Vianen,
Vianen, Angelique Cooke,
Cooke, Roel Schuringa

1. Opening
19.30 uur
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering zijn doorgenomen akkoord bevonden.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen van het team
4. Financieel vraagstuk Westerschool - OPRON
Op basis van de Wet Openbaar Bestuur heeft de MR financiële gegevens vanuit Scholengroep OPRON
ontvangen. De MR is na bestudering van deze stukken van mening deze stukken zelf niet goed genoeg te
kunnen beoordelen om inzicht te krijgen in de financiële positie van de Westerschool. De MR heeft
vervolgens de stukken naar een adviseur van de AOb (Algemene Onderwijsbond) gestuurd met het
verzoek enig financieel inzicht hierin te verschaffen.
Het antwoord van betreffende vertegenwoordiger van de Aob is samengevat:
Het bestuur van OPRON is ‘eigenaar’ van de scholen, die vallen onder haar bestuur. De scholen krijgen
door hun brinnummer een rijksbijdrage, die op de ‘rekening’ van het bestuur komt. Het bestuur heeft
vervolgens alle vrijheid om dit geld zo te besteden zoals zij dat willen. Het inzichtelijk krijgen van de
financiële positie van de Westerschool is een informatierecht, maar de MR kan er geen rechten aan
koppelen. Wat betreft de medezeggenschap is de GMR het orgaan die al of niet met deze beleidskeuzen
moet gaan instemmen en/of positief adviseren.
Daarnaast heeft de MR de vergoedingen opgevraagd via het Brinnummer van de Westerschool. Daarmee
rekenend kom de MR tot een andere, lagere vergoeding uit, dan in de stukken die de MR heeft
ontvangen van een ouder van school. Het verschil bedraagt ongeveer het tekort, waarover de ouder
aangeeft dat de Westerschool nog zou moeten ontvangen.
De MR stuurt de eigen berekening naar betreffende ouder met het verzoek op dit verschil te reageren.
Daarnaast stuurt de MR de stukken naar de Raad van Toezicht met het verzoek inzicht te verschaffen hoe
gelden (in en uit) zijn opgebouwd, specifiek voor de Westerschool
De reacties en antwoorden worden besproken in de eerstvolgende MR-vergadering, waarna (eventuele)
vervolgstappen worden gezet.

5. Formatie
Scholengroep OPRON werkt wat formatie betreft met de T-0 systematiek, wat inhoudt dat de formatie is
gebaseerd op het aantal leerlingen dat op 1 oktober van hetzelfde schooljaar staat ingeschreven op
school. Een eerste prognose liet een aantal van 313 leerlingen zien, een tweede prognose gaat uit van
302 leerlingen. Op basis van 313 leerlingen zou de Westerschool aan formatie 13,9202. Op basis van 302
leerlingen heeft de school recht op 13,1720. De MR vraagt zich af wat de oorzaak is van een daling van
0,65 fte op basis van een daling van 11 leerlingen. MR spreekt hierbij van een evenredige daling en legt
deze vraag voor aan Scholengroep OPRON.
Daarnaast bemerkt de MR een onevenredige daling van het aantal fte van het schooljaar 2016-2017 naar
2017-2018, terwijl het aantal leerlingen met ‘slechts’ 13 leerlingen daalt en de MR geen grote
verschuivingen ziet bij de toevoegingen.
De MR zal hierover om uitleg vragen bij Scholengroep OPRON.
Op basis van de tijdens de vergadering beschikbare informatie is het nauwelijks mogelijk om het
schooljaar te starten met 13 groepen; hiervoor komt de school formatie te kort. Vooruitlopend op en in
afwachting van de antwoorden op gestelde vragen richting Scholengroep OPRON wordt de formatie
alvast besproken, waarbij wordt uitgegaan van daadwerkelijk starten met 12 groepen. Hiervoor zijn
verschillende scenario’s besproken, waarvan geen enkel scenario de absolute voorkeur geniet. Het gaat
hierbij om het combineren van groepen 1-2 en/of groepen 4-5. Het aantal kinderen in een aantal groepen
zal ook komend schooljaar aan de hoge kant zitten. Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden
met een aantal verhuisgevallen, die nog niet in de aantallen is verwerkt.
De formatie wordt op 30 mei ook in teamverbanmd besproken; voortgang in de MR vindt plaats op 15
juni.

De overig, op de agenda geplaatste onderwerpen, worden ivm de tijd niet besproken.
9. Sluiting
21:30 uur
10. Volgende vergadering:
15 juni 2017

