Notulen MR vergadering van 14 februari 2017
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Opening
Afwezig: Pascalle, Bertha.
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Notulen vorige vergadering
De rekening van de MR hangt nog niet onder de rekening van school. Net
gecheckt door Marcel.
De opbrengst van de kerstkaarten is ongeveer 1300 euro.
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Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.
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Vaststellen agenda
Onveranderd.
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Continurooster
Kritisch positieve avond, erg geslaagd, prettige sfeer.
In groepjes uiteen gegaan om per thema oplossingen te bedenken voor de
verbeterpunten.
Categorie eten: heeft weinig bruikbare punten.
Categorie parkeren: Bart voor de volgende vergadering uitnodigen, om samen
hierover met gedachte te wisselen.
Het is niet haalbaar om de container weg te gaan halen, dit is belangrijk voor
de financiële situatie van school. De conciërge wordt hiervan betaald.
Stimuleren van fietsen is zeker een belangrijk factor, dit kan ook besproken
worden met de verkeersouder.
Kinderen en ouders die te laat komen worden hier zeker op aangesproken.
Er ligt een nieuw plan voor de parkeerplekken aan de waterkant, echter de
Ruimte verandert niet, benutting kan misschien op een andere manier.
Categorie inloop: De ouders zijn zeer tevreden over de verruiming van de
inlooptijd. Ouders mogen inlopen in de klassen, kinderen vinden het leuk om
werkjes te laten zien en het is goed voor de betrokkenheid van de ouder. De
leerkrachten hebben hier ook geen bezwaar tegen. Er zijn nog plannen om de
doorloop te verbeteren, deuren die beter open kunnen. Gebruik de achterdeur
ook, we merken wel op dat de achterdeur steeds vaker wordt gebruikt door de
ouders van de kleuters en groep 4. De Deuren worden ip open gedaan door
Marcel of de conciërge.

Categorie koelkast: Voor het aanschaffen van grote koelkasten kleven toch wel
flinke bezwaren, wie gaat ze schoonhouden. De schoonmaak of leerkrachten
gaan dit er niet bij doen. Schoolmelk is misschien een optie. Jeannette gaat
even kijken wat hier mogelijk is bij Campina. Misschien een schoolkoeltasje,
misschien een mogelijkheid die massaal laten drukken en die verkopen aan
ouders die gekoeld drinken en bederfelijk eten willen meegeven.
Er bleven nog aantal vragen bleven over:
Mag je teveel aan uren draaien in je schoolperiode.
Worden er nog ouders gebruikt voor de pleinwachten.
Zijn de leraren tevreden over hoe de pauzes gaan momenteel.
Woensdag en vrijdag zelfde eindtijd voor onderbouw.
Ouders die aangegeven hebben in de enquête mee te willen helpen bij het
pleinwachten, echter hier hebben maar 2 mensen op gereageerd naar Marcel.
Ook waren er veel opmerkingen over de begintijd 8.15. En vooral de manier dat
het niet eerder is het proces gecommuniceerd is.
De bedoeling is dat er een ouderbrief wordt gemaakt en die op een aantal
punten zal inspelen en nogmaals verduidelijken, wat de be argumentatie voor
het een en ander is. Bijvoorbeeld de verschillende eindtijden heeft ook te
maken om de bovenbouw leerkrachten hun pauze te kunnen geven op vrijdag.
Onderbouwleerkrachten lopen dan op het plein. Je mag wel een teveel aan
uren draaien, echter de teveel aan uren wordt terug geven middels
studiedagen en onderbouwvrije middagen.
Pauzes worden op dinsdag vrij breed door de leerkrachten genomen, dit
omdat ze pauze hebben als de kinderen gymnastiek hebben van de
vakleerkracht. Dit houdt in dat er door de leerkracht van groep 3 en 4 al voor 10
uur pauze wordt gehouden. Dit is niet volgens de CAO. Wij als MR hebben in
het hele traject vorige jaar er op aangedrongen dat dit voor ons een belangrijk
punt is. De CAO moest gehandhaafd kunnen worden. Echter wij
(oudergeleding) waren niet op de hoogte gebracht van het feit dat er
leerkrachten waren die hun pauzes buiten de CAO tijden moeten houden. Om
dit te verbeteren zou het helpen als er op dinsdag 3 ouders kunnen helpen
tussen 12 en 13 uur voor de pleinwacht. Wij zullen als MR nog een dringende
oproep doen voor extra hulp op de dinsdag.
Ton gaat een ouderbrief maken, deze zal na beoordeling van een ieder
rondgestuurd worden.
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Integraal kind Centrum
Bijeenkomst gehad met school, peuterstation en bso, diverse commissie zijn
hier uit gekomen. Morgen is er weer een bijeenkomst, diverse paden worden
bewandeld.
Wel is het lastig om plannen te maken omdat het nog volledig onduidelijk is
wat er me het puzzelstuk Tuk gaat gebeuren. Wel wordt er gewoon
doorgegaan met het maken van de plannen. Het kan nog wel een poos duren
voordat de gemeente uiteindelijke tot een beslissing komt.
Stichting op kop zegt wel dat er op dit moment niet al te grote investeringen
gedaan mogen worden.
Streefdatum 1 sept is inmiddels van de baan, mede doordat de kinderopvang
van 0 tot 4 waarschijnlijk geen doorgang kan vinden.
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Puzzelstuk Tuk
Plaatselijk belang van Tuk is flink bezig om tegen de gemeente te ageren. Hoe
het uiteindelijk gaat lopen is nog heel onduidelijk. Gemeente en bestuur zal hier
over besluiten nemen.
Strategisch proberen we wel steeds bij de gemeente aan te sluiten. Alberto
Boon is wel in gesprek met de gemeente.
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Formatie 2017 -2018
Prognose van het aantal leerlingen voor aug 2017 is 246.
Basisformatie 25 ll per groep, op basis van 246 is 10 groepen.
Formatie is dan ruim 12. Nancy heeft extra formatie i.v.m. ze schoolopleider is.
Extra formatie van Gera als IB-er.
2 leerkrachten die ook nu werken wil Marcel graag behouden. Rochelle en
Anita.
4 leerkrachten met BAPO.
Marcel geeft aan dat 1 leerkracht heeft aangegeven dat als er een
schoolleidersfunctie vrijkomt zij hier interesse voor heeft. Verder is er geen
mobiliteit aangevraagd.
Leerlingen aantal op basis van wat we nu weten. Tot 1 okt
Groep 1-2 72
Groep 3 35
Groep 4 28/29
Groep 5 29
Groep 5-6 27/28
Groep 6-7 29
Groep 8 27
Op basis van deze getallen, is er geld voor 10 groepen.
4 tot en met 8 zijn al 5 groepen. Groep 3 is te groot, dit zal in ieder geval
opgesplitst moeten worden, 2 groepen 3.

Volgende vergadering weer concreet met de scenario’s om daar de volgende
keer over te buigen.
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Rondvraag
Wian vraagt wat wij vinden van het Krantje van Beatrix school, deze is tot in
tuk uitgedeeld. Marcel wist hier niet van. School heeft het erg moeilijk, door
het andere concept.
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Sluiting
Volgende vergadering is 20 april.

