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Aanwezig Arja Aarnoudse, Emmy vd Hoek, Ben van Koningsveld, Jody Tolkamp,

Jacomine Tavenier
Afwezig Michiel Zevering, Annelies Dingemans
Notulist Jacomine Tavenier
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1

Opening
Opening door Ben.

2

Mededelingen
Michiel en Annelies zijn beide ziek.
Datum 25 februari voor informatieavond passend onderwijs is definitief. Jody, Jacomine, Michiel en
Emmy gaan.
Arja doet kort verslag van het inspectiebezoek. Naar aanleiding van steekproef werd ’t Anker
geselecteerd voor een themaonderzoek. Omdat de 4jaarlijkse bezoekcyclus over een half jaar zou zijn is
dit direct gecombineerd. Er werd gekeken naar een drietal gebieden: opbrengsten, leerlingenzorg en
kwaliteitszorg, waarop allen voldoende is gescoord. Er is geen aanleiding voor nader onderzoek en het
basistoezicht wordt voortgezet. Er komt nog een officieel rapport met aanbevelingen waar de school mee
aan de slag zal gaan.

3

Ingekomen post
VOO brochure scholing en ondersteuning

4

Vorige notulen
Verslag: wordt zonder aanpassingen goedgekeurd.
Actielijst:
Punten 1 t/m 4 (verspreiding stukken, agenda’s, verwerking van post en verslagen): zijn terugkerende
acties die ongenummerd in de actielijst komen te staan.
Punt 7 (volgen voortgang aanpassing zorgprotocollen):
Arja meldt dat de zorgprotocollen dyslexie en dyscalculie nog conceptversies zijn. Deze protocollen zijn
nieuw en worden in april in de teamvergadering besproken.
Andere al bestaande protocollen zijn geactualiseerd en aangepast en voor leerkrachten te vinden op het
intranet.
Punt 8 (agenderen andere schooltijden):
Op 10 maart wordt er een ouderinformatieavond georganiseerd door de 3 scholen in het Soesterkwartier.
In de volgende MR vergadering wordt een voorstel ter bespreking bij de MR ingebracht.
Punt 12 (navragen oudervriendelijke versie financieel jaarverslag OC):
Arja zag in de officiële OCbegroting dat het budget voor het kamp van groep 8 niet is aangepast t.o.v.
vorig jaar. Dit terwijl ouderbijdrage juist verhoogd is om o.a. voor het kamp meer budget te creëren en
hier zo in de loop der jaren voor te sparen, zodat er in groep 8 geen buitensporige bijdragen aan ouders
gevraagd hoeven te worden. Arja neemt dit met de penningmeester op. Zij zal ook bespreken wat de
reserves zijn en hoe met deze reserves kan worden omgegaan. Het lijkt een goed idee om volgend jaar
de OC uit te nodigen om de financiën toegelicht te krijgen en zo meer inzichtelijk te krijgen wat er
binnenkomt, wat eruit gaat en waar de gelden aan besteed worden.
Met name bij de kleuters hebben ouders gereageerd op de verhoging. Later in de vergadering bespreken
we het financieel verslag voor in de nieuwsbrief (zie agendapunt 7)
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5

GMR
Geen mededelingen vanuit de GMR.

6

Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Stappenplan werving en selectie adjunct-directeur en de eerste profielinventarisatie zoals die vanuit het
team is opgesteld
doel: bijstellen / aanvullen profiel + afvaardiging vanuit de MR regelen voor de selectiecommissie.
Het gaat om een interne vacature binnen de stichting. Aanvullend vindt de MR ervaring als adjunct
directeur een pre. De procedure is in maart/april. Jody zal zitting nemen in selectie/sollicitatiecommissie.

Concept schoolondersteuningsprofiel
Op 1 februari is er medezeggenschap voor de medezeggenschap op de ondersteuningsplanraad (OPR) en
het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband De Eem en dus niet op schoolniveau. Het concept
ondersteuningsprofiel is een informerend stuk. De MR heeft uiteindelijk instemmingsrecht. Arja licht de
inhoud toe. Wat in dit stuk is aangescherpt t.o.v. eerdere onderwijsdocumenten is stukje onderwijsvisie
en schoolconcept, paragraaf 2.2. Formeel hoeft dit nog niet bij ons te worden neergelegd. SWV De Eem
gaat zelf een format aanleveren waarin dit profiel ingevuld moet worden.
Het vaststellen van de missie en visie van de school is een aantal jaren geleden ingezet op alle pcbo
scholen, maar dit traject is op ’t Anker gestagneerd en nu weer in 2 teambijeenkomsten opgepakt. In
januari 2014 is de visie op leren en onderwijskundige uitgangspunten besproken: zelfstandig en actief
leren, verschillende leertempo’s. Dit wordt het uitgangspunt bij de keuze bij nieuwe methodes en bij het
kijken naar een andere organisatie van het onderwijs. Van klassikaal leerjaarsysteem naar
klassendoorbrekend werken. Dus elk kind op zijn eigen niveau, maar voor vieringen wel in een
kerngroep/mentorgroep/units. Met het vaststellen van de formatie voor volgend jaar kan dit al een rol
gaan spelen en zal het onderwerp van gesprek zijn met de MR.
Bij de kleuters wordt al deels op deze manier gewerkt.
Onderdeel van het proces is het bezoeken van TOMscholen die deze werkwijze al hanteren.
Voor meer informatie, google op tomonderwijs/slimfit.

7

Agendapunten vanuit de MR
Jaarplan MR
Dit punt verschuift naar de volgende keer. Ben heeft contact gehad met Quirine Buddendorf, maar nog
zonder concreet resultaat.

MR-cursus
Jody licht toe wat de opties zijn. De keuzemodule passend onderwijs laten we even liggen. We gaan
eerst naar de bijeenkomst van het pcbo van 25 februari. Mochten we daarna behoefte hebben aan meer
informatie hierover, kan dat alsnog.
De module andere schooltijden kan op school worden aangeboden aan de MR. Dit moeten we op korte
termijn regelen. Op 10 maart is de informatieavond voor ouders en op 17 maart komt er een concreet
voorstel bij de MR. Jody gaat hier achteraan.
Financieel jaarverslag OC
We hebben wat opmerkingen bij de concept versie van de OC. Jody koppelt dit terug aan de
penningmeester.
8

Besluitvorming
Geen punten ter besluitvorming.

9

Rondvraag
Hoe is het met Kelly? Kelly is begonnen, maar nog niet haar volledige uren. Na de voorjaarsvakantie wel
volledig met 3 dagen per week. Cora komt 1 april terug. Linda zal het schooljaar afmaken met groep 3.

10

Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.15 uur.
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Volgende vergaderingen
maandag 17 maart 2014 (opening door Michiel)
woensdag 7 mei 2014
donderdag 26 juni 2014

Actielijst
Actie

Wie

Wanneer

Stukken vóór MR-vergaderingen versturen

directie

paar dagen voor elke vergadering

Stukje schrijven voor de nieuwsbrief

secretaris

na elke MR-vergadering

Post scannen op relevantie

secretaris

vóór elke volgende vergadering

Werkzaamheden website: verslagen laten publiceren en

secretaris

na elke MR-vergadering

allen

Gaat naar Emmy

Ntb

Mei 2014

actualiteit MR-deel bewaken, checken of verslagen op website
geopend kunnen worden
1

Bekijken jaarboek primair onderwijs en aanschaf extra en
recent exemplaar

2

Toekomstig agendapunt: vergroten ouderparticipatie
ouderavonden (b.v leren van ervaringen vrije school).

3

Volgen voortgang aanpassing zorgprotocollen

4

Stappenplan andere schooltijden volgen

MR

Maart 2014

5

Benaderen NKO over aanbod MR module andere schooltijden

Jody

Voor maart 2014

MR

Na 25 februari

7 Navragen visie tuincommissie op muurschildering

Emmy

Maart 2014

8 Terugkoppeling oudervriendelijke versie finacieel jaarverslag

Jody

februari 2014

Ben

Maart 2014

Ben

7 mei 2014

6 Vaststellen hoe we verder gaan met passend/inclusief

Mei 2014

onderwijs (rol MR) tijdpad

OC
9 opvragen werkplan en jaarplan bij andere MR-en en mailen
10 agenderen schoolondersteuningsprofiel ‘t Anker
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