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1

Opening
Opening door Michiel: parabel van de Bosschool over passend onderwijs.

2

Mededelingen
Welkom aan Kelly die er ook weer bij is.
Mailadres Kelly: k.algra@pcboamersfoort.nl

3

Ingekomen post
Geen ingekomen post.

4

Vorige notulen
Verslag: geen wijzigingen
Actielijst:
Punt 7 (visie tuinsommissie op muurschildering) Emmy heeft dit besproken in de tuincommissie. Een
klimmuur o.i.d. is geen optie. Er wordt gekozen door de tuincie voor begroeiing op deze muur.
Punt 8 (oudervriendelijke versie financieel jaarverslag) Jody heeft dit opgepakt en voorstellen voor
wijzigingen bij de penningmeester van de Oc aangeleverd. Stuk was net te laat voor de laatste
nieuwsbrief en zal vermoedelijk in de volgende nieuwsbrief verschijnen.
Punt 9: (opvragen werkplan en jaarplan bij andere MR-en) Ben heeft gepoogd contact hiervoor te zoeken
met het pcbo kantoor, maar deze is sinds de verhuizing telefonisch , maar ook via de mail slecht
bereikbaar en het is Ben nog niet gelukt een plan van hen te bemachtigen. De trainer van NKO van
afgelopen woensdagavond over andere schooltijden heeft een basiswerkplan uitgedeeld, die we kunnen
gaan gebruiken als opzet. Jody vraagt een digitale versie bij hem op. Emmy zal kijken of er veel aan
gesleuteld moet worden om tot een werkbaar plan te komen.

5

GMR
Geen mededelingen

6

Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Nieuwe schooltijden
Arja legt de 3 ingebrachte stukken voor en licht deze toe:
1.Reacties ouders ’t Anker andere schooltijden
2. gesprek over andere schooltijden (terugblik op de informatieavond van 10 maart in de nieuwsbrief)
3. denkrichting voor keuze
Naar aanleiding hiervan ontstaat een gesprek over andere schooltijden en hoe dit met ouders en
teamleden besproken zou moeten worden. Vraag die leeft bij ouders op dit moment is ‘waarom moet het
veranderen?’ Wat zijn de argumenten hiervoor? Daar is op dit moment nog onvoldoende antwoord op
gegeven en is een aandachtspunt voor volgende gespreks/informatiemomenten voor ouders.
1 van 4

Belangrijke argumenten vanuit de school zijn:
• door meer rust in de school de leertijd effectiever kunnen benutten en het pedagogisch klimaat
verbeteren.
• door andere verdeling van de tijd is er voor leerkrachten na school meer gelegenheid voor
overleg met collega’s, ouders, externe professionals en schooltaken.
Daar tegenover staat dat er voor personeel ook een verzwaring kan optreden door minder pauze en
eerder beginnen. De school/directie/bestuur heeft de intentie tot veranderen en heeft hierin voorkeur
voor het 5 gelijke dagen model Zowel ouders als personeel hebben nog veel vragen.
Varianten binnen het 5 gelijke dagen model zijn:
- onderbouw op woensdag of vrijdag een kortere dag. OB draait dan per jaar 947,75 uur (tegenover de
verplichte 880) BB 1023 uur. Kleuters uit leerjaar 1 kunnen binnen deze variant bv. Ook op vrijdag de
hele dag vrij.
- 8.15-14.00 of 8.30-14.15
- volstrekt 5 gelijke dagen voor alle groepen, ongeacht onder- of bovenbouw. (8x950 uur). Dit geeft
weinig tijd voor studiedagen. Bovendien moet de BB in minder uur dan nu wel dezelfde hoeveelheid
leerstof doorwerken.
Het is belangrijk om zowel argumenten voor en tegen het huidige model en argumenten voor en tegen
het 5 gelijke dagen model aan ouders en personeel te presenteren en te bespreken.
Tijdpad: eerst bovengenoemd stuk bij 2. in de nieuwsbrief en in april/mei een gespreksavond voor
ouders van ’t Anker organiseren. Daarna volgt een ouderenquête.
In de laatste MR vergadering op 26 juni is het de bedoeling dat de MR tot een besluit komt.
Personeel heeft ook behoefte om helder geïnformeerd te worden over de gevolgen voor het personeel.
Dit zou in uren en fte’s voorgerekend moeten worden. Zowel bij ouders als team moet er draagvlak zijn.
Voorstel datum ouderavond dinsdag 27 mei.
Afspraak: Arja doet een opzet voor de inhoud van de avond. De MR denkt na over en maakt een opzet
voor de uitnodigingsbrief.

Passend onderwijs
Informatieavond 25 februari georganiseerd door het pcbo. Enige kennis van onderwijs en afkortingen bij
de toehoorder was nuttig. De avond riep hier en daar meer vragen op dan het heeft beantwoord. Bv.
Over de financiering van het geheel. Het deel over de rol van de MR in het proces ging erg snel. We
hebben als MR behoefte aan een duidelijk overzicht van onze rechten en op welke onderdelen we die
hebben. Daar staat wel wat over in het stuk van Lieuwe Medema. Er is een gratis cursus over passend
onderwijs. Zowel voor MR als voor (alle) ouders.
Per 1 augustus 2014 gaat passend onderwijs in werking. Ouders moeten daar goed over geïnformeerd
gaan worden. We vragen ons af in hoeverre de school vrij is om het ondersteuningsprofiel vast te stellen
en in hoeverre moet dit afgestemd worden met andere scholen uit de wijk.
Andere vraag is of wij als MR/team nog inspraak in welk ondersteuningsprofiel de school gaat kiezen. De
personeelsgeleding van de MR gaat bij Arja vragen om meer informatie over de positie, de benodigde
expertises van personeelsleden, over passend onderwijs in zijn algemeenheid en de stand van zaken.

7

Agendapunten vanuit de MR
Jaarplan
Zie actiepunt 9 bij agendapunt 4 (vorige notulen) en de actielijst.

Evaluatie MR cursus op 12 maart
Vooral de discussie was nuttig. Een MR ouder Kubus en 2 van de Magneet waren aanwezig. Helaas geen
leerkrachten.

8

Besluitvorming
Geen punten ter besluitvorming.

2 van 4

Rondvraag
Jody zal namens MR in sollicitatiecommissie voor adjunct-directeur zitting nemen. Zij wil graag van
andere ouders in de MR input voor vragen/gesprekspunten.
Jacomine vraagt of het volgend jaar veranderende beleid rondom schoolkeuze en schooladvies voor
groep 8 (Cito’s afnemen na schoolkeuze) nog gevolgen heeft voor de manier waarop een schooladvies
tot stand komt. Nu wordt informatie uit Leerlingvolgsysteem en de entreetoets gebruikt. Dit punt wordt
begin volgend schooljaar op de agenda gezet.

9

Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.35 uur.

10

Volgende vergaderingen
woensdag 7 mei 2014 (opening door Kelly)
donderdag 26 juni 2014 (opening door Jody)
agendapunten 7 mei
voorbereiding ouderavond andere schooltijden en concept uitnodiging opstellen
ouderenquête andere schooltijden maken
schoolondersteuningsprofiel bespreken
informatie naar ouders over passend onderwijs

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

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

Bekijken jaarboek primair onderwijs en aanschaf extra en

Emmy

April 2014

recent exemplaar
2

Toekomstig agendapunt: vergroten ouderparticipatie

Ntb

Mei 2014

ouderavonden (b.v leren van ervaringen vrije school).
3

Volgen voortgang aanpassing zorgprotocollen

4

Stappenplan andere schooltijden volgen

Mei 2014
MR

Maart 2014

MR

Mei 2014

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

Ben

Maart 2014

7 Opvragen digitale versie jaar/werkplan trainer NKO

Jody

April 2014

8 Jaarplan trainer NKO bestuderen en bekijken op welke punten

Emmy

April 2014

5 Vaststellen hoe we verder gaan met passend/inclusief

onderwijs (rol MR) tijdpad

deze aangepast moet worden
9 Jaarplan en werkplan MR maken voor schooljaar 2014/2015

MR

??

10 agenderen schoolondersteuningsprofiel ‘t Anker

Ben

7 mei 2014

11 Concept uitnodigingsbrief ouderavond andere schooltijden

MR

Mei 2014

12 Ouderenquête andere schooltijden opstellen

MR

Mei 2014

13 Informeren MR-en kubus en magneet over stand van zaken

Jody?

opstellen

traject andere schooltijden
14 Bespreken traject schooladvies groep 8

3 van 4

4 van 4

