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Opening
Opening door Ben omdat Michiel door overmacht ongepland afwezig is.
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Mededelingen
Informatiebijeenkomst Passend Onderwijs voor MR en GMR op 25 februari 2014.
Ben moet 20.55 weg voor een andere vergadering.
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Ingekomen post
Er is geen ingekomen post.
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Vorige notulen
Verslag:
Naar aanleiding van pagina 1, agendapunt 5 GMR:
Het samenvoegen van de Wingerd en de Windroos is ingezet vanwege inleveren van een BRINnummer.
Naar aanleiding van pagina 2, agendapunt ouderbijdrage:
De brief van de oudercommissie over de ouderbijdrage is niet via de MR gegaan. De MR heeft zelf
nagelaten dat duidelijk af te spreken met de penningmeester. De inhoud was helder en duidelijk. Arja
heeft de brief helemaal niet ontvangen. Er zijn 2 ouders die bij de penningmeester aangegeven hebben
het bedrag niet te kunnen betalen. Verder schijnt er bij de OC nog meer input van ouders te zijn
binnengekomen. Zij zullen dit waar nodig nog naar de MR communiceren.
Tip van de Mr aan de OC is om in een nieuwsbrief aan te geven wat er met de ouderbijdrage gedaan
(gaat) wordt, een oudervriendelijk jaarverslag. Jody zal dit met de OC communiceren. Conceptversie van
dit verslag graag eerst naar MR en daarna in de nieuwsbrief.
Het verslag van 19 september is door een ouder opgevraagd omdat zij deze op de website niet kon
openen. Jacomine gaat na of dit een structureel of incidenteel probleem is.
Actielijst:
Punt 10 (vaststellen hoe we verder gaan met passend/inclusief onderwijs (rol MR) tijdpad:
Ben heeft een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad bijgewoond, verzorgd door SWV de Eem,
speciaal opgericht in verband met passend onderwijs. Er verandert op korte termijn weinig. De Mr en
GMR is uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 25 februari georganiseerd door het PCBO.
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GMR
Ben doet kort verslag van de afgelopen vergadering. Directeur Anneke Boswinkel was ziek, waardoor veel
agendapunten vervielen. Opgemerkt wordt dat de GMR vooral van boven naar beneden lijkt te werken:
dus informatie vanuit bestuur naar GMR, in plaats van andersom of wederzijds.
Binnen de GMR is er een ouderoverschot. Ben legt binnen de MR de vraag voor of er vanuit het team
iemand in de GMR wil. Het is gebruikelijk dat deze persoon tevens in de MR zit, maar dat hoeft niet
perse.
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Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
verdeling schoolbudget 2014
Arja licht het door haar ingediende document toe. Veel financiële zaken worden door het PCBO al
begroot en betaald. De in dit document genoemde posten zijn posten waarin de school naar eigen inzicht
mag schuiven. Dit budget is niet geoormerkt. In de 1e kolom de budgetten zoals voorgesteld door het
PCBO. In de 3e kolom hoe Arja dit op bepaalde punten heeft gewijzigd. De posten in de onderste kleine
tabel zijn wel geoormerkt.
De MR stelt prijs op inzage en neemt de informatie ter kennisgeving aan.

tijdpad voor het traject ‘andere schooltijden’
Arja geeft toelichting op de tabel met tijdpad en acties.
Voor alle geledingen team, ouders, Mr zit er een dubbele informatieronde in verwerkt.
Het is nog spannend of het gaat lukken om een wijkbrede informatieavond te organiseren met de 3
scholen. Arja bespreekt dit met de stuurgroep ABC. Ook over wat te doen als dit onderwerp erg leeft, er
veel belangstelling van ouders is en hoe en waar deze ouders dan geïnformeerd kunnen worden.
Reden voor een gezamenlijke informatiebijeenkomst is het uitzenden van een eenduidige boodschap,
namelijk dat alle scholen binnen de wijk op kortere of langere termijn zullen overstappen op andere
schooltijden en dat hierover goed overleg wordt gevoerd met BSO en buitenschoolse activiteiten. Dat
betekent niet dat alle scholen exact dezelfde tijden zullen hanteren en op op hetzelfde moment tot
invoering zullen overgaan. Voor ’t anker is het streven naar invoering schooljaar 2015/2016.
Ouderraadpleging is een belangrijk onderdeel in het proces om te weten te komen hoe het draagvlak bij
de ouders is, maar niet puur en alleen doorslaggevend. De ouders goed meenemen in het hele proces
en goed informeren is belangrijk hierin. Na besluitvorming duurt het nog een heel schooljaar voordat het
echt wordt ingevoerd.
De MR dankt Arja voor het overzichtelijke document met een duidelijk tijdpad en stappen die genomen
gaan worden.
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Agendapunten vanuit de MR
MR cursus/lidmaatschap oudervereniging
Jody heeft een en ander uitgezocht en licht dit toe. De MR is geen lid van een oudervereniging.
De NKO (katholieke oudervereniging) biedt modules aan. Voor passend onderwijs biden zij een hele
cursus, wat weer te uitgebreid lijkt. De PCBO biedt een basistraining aan, waarvan het de vraag is of dit
aansluit bij onze wensen. Jody zoekt uit of er bij het NKO mogelijkheden zijn tot het inzetten van een
module ‘continurooster’ en een module ‘passend onderwijs’.

Communicatie m.b.t. instroomgroep
Er is een 2tal ouders geweest dat zich heeft gericht tot de MR met vragen over de instroomgroep en de
communicatie naar ouders hierover. Arja licht de gang van zaken en hoe dit is gecommuniceerd toe.
De ouders van de kinderen die vanaf januari 2014 zijn ingestroomd of vanuit ’t kleine Anker naar de
instroomgroep zouden verhuizen zijn individueel geïnformeerd. Arja heeft na die tijd bij de leerkrachten
gecheckt hoe de ouders hierop hebben gereageerd. Geen van de betreffende ouders hebben aangegeven
hier problemen mee te hebben. In het algemeen bespreken we hoe de MR omgaat met vragen en
opmerkingen van ouders. De MR wil signalen en input altijd serieus nemen en met elkaar delen en
bespreken. Arja benadrukt dat het belangrijk is dat als de MR signalen krijgt van ouders wij ouders in
eerste instantie altijd kunnen verwijzen naar de directie om hun vraag en of klacht daar neer te leggen
en te bespreken.
Notitie gesprekkencyclus (bevindingen personeelsgeleding)
Hier is inmiddels door de teamgeleding mee ingestemd. Er zal een periode mee gewerkt worden,
geëvalueerd en waar nodig herschreven worden. Het team was positief op een paar kleine punten na, die
niet onoverkomelijk zijn en geen reden zijn om niet in te stemmen. Het grootste bezwaar was 4
gesprekken in 2 jaar en de vraag hoe dat georganiseerd gaat worden. De huidige frequentie is 1 keer per
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jaar een gesprek. Positief is men over waarderingsgesprek dat het beoordelingsgesprek gaat vervangen
en tweerichtingsverkeer wordt.

Bespreken hoofdstuk jaarboek primair onderwijs (werkplan/jaarplanning)
Op dit moment werkt de MR niet met een werkplan en jaarplanning.
Het werkplan is een beleidsplan met onderwerpen en prioriteitsaanduiding en een goede jaarplanning
zorgt ervoor dat je de vergaderplanning hierop aan laat sluiten, zodat je als Mr nooit achter de feiten
aanloopt of te weinig tijd hebt om te reageren op belangrijke onderwerpen.
Ben vraagt na of MR-en van andere scholen werkplannen en jaarplannen hebben, zodat we deze
mogelijk kunnen gebruiken als opzet.
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Besluitvorming
De teamgeleding heeft ingestemd met de nieuwe procedure gesprekkencyclus en bekwaamheidsdossier.
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Rondvraag
Aankleding van de centrale hal van ’t grote Anker, zijn daar plannen mee?
Annelies en Emmy geven aan dat er regelmatig over wordt gesproken. Recentelijk is er een visiedag
geweest met het team over hoe gaan we het onderwijs inrichten en hoe kan je dan ook dergelijke
ruimtes daarvoor inzetten en inrichten? De school is bezig met vitrinekasten om werkjes van de
leerlingen in te kunnen uitstallen.
Hoe definitief is de peuterschool op locatie kleine Anker? In eerst instantie was de peuterschool op
tijdelijk, maar het lijkt nu voor onbepaalde tijd te zijn. Kleutergroepen op ’t grote Anker plaatsen wordt
niet als een ideale oplossing gezien, zowel door leerkrachten als ouders.
Aandachtspunten met betrekking tot de kerstviering. Hiervoor heeft alleen de bovenbouw een actieve rol
wat relatief weinig leerlingen zijn. De organisatie kwam hier en daar wat chaotische over met veel mails
naar de ouders. Ook in dit geheel is de aankleding van de grote hal een aandachtspunt. Emmy noteert
wat tips en aandachtspunten voor de evaluatie in het team.
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Afsluiting
Annelies sluit de vergadering om 21.00 uur.

Volgende vergaderingen
donderdag 13 februari 2014 (Michiel verzorgt de opening)
maandag 17 maart 2014
woensdag 7 mei 2014
donderdag 26 juni 2014

Agendapunten volgende vergadering:
Andere schooltijden
Financieel jaarverslag OC
Werkplan/jaarplan
MR scholing
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Actielijst
Wie

Wanneer

1 Stukken vóór MR-vergaderingen versturen

Actie

directie

paar dagen voor elke vergadering

2 Stukje schrijven voor de nieuwsbrief

secretaris

na elke MR-vergadering

3 Post scannen op relevantie

secretaris

vóór elke volgende vergadering

4 Werkzaamheden website: verslagen laten publiceren en

secretaris

na elke MR-vergadering

5 Bekijken jaarboek primair onderwijs

allen

blijft in bezit van Jody

6 Toekomstig agendapunt: vergroten ouderparticipatie

Ntb

Mei 2014

actualiteit MR-deel bewaken, checken of verslagen op website
geopend kunnen worden

ouderavonden (b.v leren van ervaringen vrije school).
7 Volgen voortgang aanpassing zorgprotocollen

Maart 2014

8 Agenderen andere schooltijden

MR

9 Benaderen NKO over aanbod MR-cursus

Jody

Voor februari 2014

MR

Schooljaar 2013/2014

11 Navragen visie tuincommissie op muurschildering

Emmy

Maart 2014

12 navragen oudervriendelijke versie finacieel jaarverslag OC

Jody

November 2013

13 opvragen werkplan en jaarplan bij andere MR-en en mailen

Ben

Januari/februari 2014

10 Vaststellen hoe we verder gaan met passend/inclusief

onderwijs (rol MR) tijdpad
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