Jaarverslag MR 2014-2015
Maandag 29 september
De MR bestaat het komende schooljaar uit onderstaande leden.
Oudergeleding:
Xander Ladage (Christoffel), voorzitter
Fop Roest (Christoffel)
Audrey Nulens (Lucas Batau)
Gilbert van den Heiligenberg (Lucas Batau)
Personeelsgeleding:
Gerard van Miltenburg (Christoffel)
Esther ter Horst (Lucas Batau), secretariaat
Leonie vd Bergh (Christoffel)
Linda Robbers (Lucas Batau), secretariaat
De volgende vergaderdata worden voor komend schooljaar vastgesteld (en niet meer gewijzigd):
Maandag 17 november (Lucas Batau)
Maandag 26 januari (Christoffel)
Maandag 2 maart (Lucas Batau)
Maandag 13 april (Christoffel)
Maandag 18 mei (Lucas Batau)
Maandag 8 juni (Christoffel)
De vergaderingen starten allen om 19.30 uur.
Tijdens deze vergadering is gesproken over de jaaragenda. We willen de vergaderingen zo goed en
efficiënt mogelijk laten verlopen en gaan de volgende vergadering de belangrijkste aspecten bepalen.

Maandag 17 november
Mailadres voor Lucas Batau: mr@lucasbatau.nl
Ouderenquête
De ouderenquête a.h.v. scholen met succes is positief ervaren. We willen deze ouderenquête over 2
jaar weer terug laten komen.
Opvallende punten:
- Verkeersveiligheid, er is al een verkeersenquête uit.
- Er is onvrede over schooltijden, maar dit wordt niet als belangrijk aangegeven.
- Kwadranten blz. 13: ouders kunnen niet voldoende aangeven.
- Nr. 3 begeleiding: de vragen moeten meer concreet zijn, of alleen invullen indien van
toepassing.
- De leerkracht is van belang en wordt zeer positief beoordeeld.
- Communicatie is en blijft belangrijk.
De MR stemt in met de verhoging van de ouderbijdrage van de Christoffel.
Maandag 26 januari
Er is aan de MR gevraagd wat zij vinden van de nieuwe schooltijden voor de Christoffel.
Deze worden dan 08.30-12.00 en 13.00-15.00.
De GMR heeft instemming gegeven aan de fusie met Stichting Lek en IJssel.
Ook zijn de plannen bekeken door een extern bureau. Deze zag geen belemmeringen.
Er is, door beide stichtingen, gekeken naar elkaars kwaliteiten.
De financiële begroting 2015 is goedgekeurd. Door minder leerlingen is er geld tekort. Er zal
bezuinigd moeten worden op leerkrachten. Dit is de grootste kostenpost.

Maandag 2 maart
Er was een vacature voor de oudergeleding van de MR Christoffel. Wilco Doeser heeft zich
beschikbaar gesteld als kandidaat. Hij is bij unanieme stemming aangenomen. Fop zal dit schooljaar
afmaken en Wilco zal officieel per begin komend schooljaar zitting nemen. Tot die tijd zal hij wel
deelnemen aan vergaderingen om ervaring op te doen.
Er is gesproken over de ouderbijdrage van Lucas Batau. Er is om een financiële onderbouwing
gevraagd. De MR wil weten wat de visie en het beleid van de oudervereniging is m.b.t. de reserves.
De OV heeft deze gemaild en komt deze op de volgende vergadering toelichten.
Maandag 9 maart
Er is een discussie geweest rondom communicatie tussen OV en MR. Hierdoor hebben wij een extra
vergadering ingelast. Het doel van deze extra vergadering is om iedereen zijn hart te laten

luchten en ervoor te zorgen dat alle neuzen weer dezelfde kant op komen te staan. Ook willen
we afspraken maken over de communicatie tussen de MR, OV en de directie.
Maandag 13 april
De lestijden van de Christoffel veranderen een kwartier vanaf volgend schooljaar. Zij beginnen een
kwartier eerder.
Ook is er gesproken over de instemming van de MR, over de financiën en de begroting en over
wanneer de uitgaven van de OV met de MR besproken moeten worden.
Wij vinden dat dit moet plaatsvinden:
- bij een uitgave van boven de 500 euro;
- indien de totale begroting met 10 procent overschreden wordt.
Wij mailen onze vragen naar de OV en zij zijn sluiten volgende vergadering bij ons aan.
Maandag 18 mei
De OV van Lucas Batau is aangeschoven bij de vergadering. Er is een gesprek geweest over de
financiën en de begroting van de OV.
Ieder jaar wordt er gestart met een nieuwe begroting en wordt er gekeken wat er mogelijk is. Er wordt
per jaar bekeken hoe ze uitkomen met de begroting, maar willen aan het eind van het jaar een klein
reserve overhouden in verband met eventuele onverwachte uitgaven.
Het geld dat je aan het eind van het schooljaar overhoudt, is niet het geld dat je na een jaar overhoudt,
maar wat je gebruikt voor kosten in het begin van het nieuwe schooljaar.
Zo’n 15% van de ouders betaalt geen ouderbijdrage, dit is een realistisch beeld.
Er is gesproken over de instemming van de MR, over de financiën en de begroting, en over wanneer
de uitgaven van de OV met de MR besproken moeten worden.
Wij als MR hebben het erover gehad dat wij geïnformeerd willen worden als:
- er een uitgaven plaatsvindt van boven de 500 euro of;
- de totale begroting met 10 procent overschreden wordt.
Maandag 8 juni
Er is een extra GMR geweest met de stichting ‘Lek en IJssel’. Het gezamenlijk bestuur en GMR zijn
bijeen gekomen. Het fusieplan is op dit moment stopgezet door 1 school, die openbaar is en een
opheffingsverwachting heeft binnen 2 jaar. Er wordt gewerkt aan mogelijke constructies, of de school
wordt teruggegeven aan de gemeente of een fusie met een andere (katholieke) school. Dit gaat puur
om regelgeving.
De GMR heeft een goedkeuring gegeven aan het overlegmodel van de nieuwe CAO. Dit moet nu nog
door de MR en de schoolteams goedgekeurd worden. Dit overlegmodel wordt gekozen voor 3 jaar,
daarna kan er eventueel voor het basismodel gekozen worden. Dit kan per school binnen de stichting
verschillen.

Ook is er gesproken over het privacybeleid. Wij vinden dat er bij wijzigingen instemming van de MR
nodig is. Op dit moment wordt er bij de intake van een leerling een e-mail over de privacy verstrekt
(Lucas). Dit hoeft niet jaarlijks terug hoeft te komen. Wel vinden wij het belangrijk dat er rekening
gehouden moet worden met de privacy van leerlingen.

Naast deze onderwerpen heeft de MR zich afgelopen jaar meerdere vergaderingen beziggehouden met
de schoolgids, de formatie en het plan ‘De gezonde school’.

