MR agenda 20 maart 2018
1

Opening
Afwezig met kennisgeving: Ton Stoorvogel

2

Notulen vorige vergadering.
Andre heeft inmiddels het gesprek met Monique gehad. Zonder op of
aanmerkingen worden deze goedgekeurd.
De notulen staan al een flink aantal maanden niet meer op de website, de PMR
moet dit met terugwerkende kracht gaan regelen. Miriam gaat dit regelen.

3

Ingekomen stukken
In overleg met Andre komt de het bedrag voor de MR weer op onze eigen
rekening te staan.

4

Vaststellen agenda
Geen wijzigingen.

5

Stand van zaken 1 devices per 2 leerlingen
Loopt wel aardig volgens Andre, dit punt is ook benoemd bij de GMR/MR
vergadering van vorige week. Punt gaat nu besproken worden in de
teamvergadering. Tevens aandacht voor meer echt schrijven door de kinderen
ivm de spelling.

6

Werkdruk MT, Ilona en Andre, stand van zaken volgend schooljaar
Directeuren hebben vorige week een presentatie gehad vanuit de BCN, echter
daar mag nu nog niets over verteld worden. De berekening voor het financiële
plaatje was nog niet helemaal helder. Ws wordt er na 10 april pas meer duidelijk
over de nieuwe structuren.
Daarna wordt het pas in de GMR besproken en daarna pas in de MR besproken
wordt. Voor ons als MR is het goed om alvast proactief te gaan nadenken. Aan het
eind van de vergadering zullen we gaan nadenken over een voor ons gewenst
profiel van een nieuwe directeur voor SchoolB.

7

Onderhoud, hygiëne school
Onderhoud gaat volgens Andre wel wat sneller, klimaat probleem is nog steeds
nog niet opgelost. Het team is nog niet helemaal tevreden over het onderhoud,
duurt toch nog lang voordat het opgelost wordt. Jeannette brengt in dat ze via via
begrepen heeft dat de gymzaal op hygiëne is afgekeurd, Andre weet daar echter
niets van af, gaat hier achteraan.

8

Ouders MR meets ouders OR
Dit is een goede avond geweest, erg gezellig. Duidelijk dat er een probleem was
bij het innen van de ouderbijdrage. In de jaarkalender en schoolgids staat nog
steeds 25 euro ipv 30 euro. Klassengeld wordt door de ouderraad verdeeld, extra
geld buiten het klassenbudget word ook geregeld via de OR. Kortgeleden is er een
gesprek geweest met de School en OR waarin afgesproken is dat het financiële

gedeelte door de school gaat gebeuren. Wij als ouders van de MR blijven jaarlijks
contact houden met de ouders OR.
9

Pleinwacht en pauzes leerkrachten
Vanaf 1 april wordt er met een ander rooster gedraaid, onderbouw incl groep 4
gaan van 12.30 tot 13 uur pauze hebben, hiervoor wordt nog gebruik gemaakt
van ouders. De leerkrachten gaan zelf de pauzes doen tussen groep 5 tot/met 8.
Pauzes voor leerkrachten worden in dit schema wel gewaarborgd. Verwacht
wordt dat de escalaties nu minder gaan worden en ook de tijd na de pauzes weer
effectiever gebruikt kunnen gaan worden.

10

Mogelijkheid extra groep 2018/2019??
Een extra groep is voorgelegd aan de stichting, de tekenen zijn goed. Nog geen
definitieve bevestiging gehad.
Vanwege de werkdruk verlaging, komt er extra budget. SchoolB wil dit gaan
gebruiken voor een loslopende leerkracht voor de inval. Deze kan zo nodig extra
ondersteuning bieden in de groepen en tevens nog specifieke lessen gaan geven
aan alle groepen. Dit zal ingaan in het schooljaar 2018/2019.

11

Stand van zaken onderwijsinspectie
19 april gesprek met het bestuur door de onderwijsinspectie, daarna wordt
gekeken welke scholen worden bezocht. SchoolB heeft zich wel aangemeld.

12

Stand van zaken omtrent zorg
De schoolanalyse n.a.v. de CITO’s in januari wordt tijdens de vergadering
uitgereikt. Dit jaar nu alleen DMT gedaan en geen AVI meer. Alleen bij kinderen
die waar uit de DMT blijkt mogelijk zorg nodig te hebben wordt de AVI toets nog
afgenomen. Vanuit de ouders zijn hier diverse vragen over gesteld. Dit zal nog
beter gecommuniceerd gaan worden.
Vanuit de analyse komt dat er zorg is over groep 4, 5, en 6. Groep 3, 7 en 8 gaan
op zich goed. Bij meerdere kinderen zit er een groot verschil tussen de methode
toetsen en de Cito toetsen.
Vanuit het verleden is wel vaker gebleken dat de Cito’s in juni weer iets beter
gaan.
Er is weer begonnen met Tutor rekenen, dit wordt gedaan door een klasgenootje
of door een leerling uit een groep hoger. Deze begeleid zijn groepje met
rekenspelletjes die ze uit een kast kunnen halen.
Voor de groepen 4, 5, en 6 gaat er nu meer aandacht besteed worden besteed
aan spelling en zullen er specifieke doelen opgesteld gaan worden.
Misschien meer uitleg van de onderzoek leerkracht in de een weekmail.
Er is een groepje van 10%, deze heeft specifieke ondersteuning nodig en hier is
een arrangement voor aangevraagd. Daarvoor zal externe expertise gaan komen.

13

Verkiezingen, aanpassen MR reglement
Berber stuurt mij de mails omtrent de verkiezingen. Marcel Heijboer heeft
aangegeven naar de GMR te willen, maar hier nog niet gereageerd. Voor de
langere termijn moeten we gaan denken aan een stage plekken voor nieuwe
ouders die in de MR.

14

Nieuws GMR/MR gezamenlijke avond?
Prima avond gehad, mailen naar de GMR gaat prima. Leuke uitwisselingen gehad
met diverse onderwerpen.

15

Directeur schooljaar 2018/2019.
Hoeveel dagen is nu Andre aanwezig 3 dagen, Ilona 6 uur voor MT taken. Afra
heeft geen echte MT uren, doet dit tijdens haar eigen uren.
Naast de lesuren in de klas is Ilona wel erg druk met haar plaatsvervangende
directeur. Ziekte wordt altijd geregeld door Ilona.
In Drenthe zijn cluster scholen al langer gewoon, hierbij is er een directeur voor
meerdere scholen.
Wat vinden wij belangrijk van een toekomstige directeur. (brainstorm)
Dalton vinden we wel een belangrijk speerpunt
Minimaal, 0,8 Wtf (4dgn) directeur op.
De weg (verbeterplan) die is ingeslagen blijven volgen. Al veel veranderingen in
gang gezet. Profiel opstellen voor de directeur, door Ton?? Onderwijsplan en
verbetertraject stuurt Miriam op naar Ton. Wian vraagt of Ton dit zou willen
opstellen.

16

Rondvraag
Bertha geeft aan dat leerkrachten nog niet geld uit de stakingskas hebben gehad.
Op kop zou dit zelf uit keren naar de leerkrachten. Is wel uitbetaald naar de
stichting. Neemt dit ook mee naar de GMR.
Elke woensdag na de vakantie is er luizencontrole, dit mailtje komt elke keer. Lijkt
of de luizen er chronisch zijn, dit klopt idd, neten worden bijna altijd gevonden in
elke klas.
Etentje, bovenmeester. Wie gaat dit regelen? Wian, doet een datumprikker uit.
De communicatie over de open dag is dit jaar niet goed geweest. Vanuit de
stichting en school komt verschillende informatie. In het verleden was altijd voor
ouders en opa’s en oma’s, nu is het voor schoolB de bedoeling voor nieuwe
ouders. Het idee was dat we een gewone schooldag zouden laten zien op deze
dag.
Wel is er ook zeker behoefte aan een kijkje in de klas te nemen door ouders en
opa en oma’s.

17

Agendapunten: schoolplan verbeterende versie

Profiel nieuwe directeur?
Communicator: open en helder kunnen communiceren met ouders, MR en OR.
Verbinder: moet verbindingen kunnen leggen tussen bestuur, team, kinderen, ouders, gemeente,
buurt……
Visionair: moet een duidelijke visie hebben waar hij/zij naar toe wil en met schoolB en hoe bereik je
dat.
Coach: team heeft nog steeds behoefte aan een coach.
Sterke persoonlijkheid: een grote school als de onze heeft behoefte aan een sterke directeur die
zichtbaar is en trekker is van het uitgestippelde beleid.

