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Opening
Opening door Kelly uit de opvoedkalender over afstemmen op leerlingen/kinderen
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Mededelingen
Geen
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Ingekomen post
Jaarverslag 2013 Landelijke Commissie voor Geschillen WMS – Emmy neemt hem mee
Flyer SWV de Eem: Hulp bij passend onderwijs – is ook al onder de Ankerouders verspreid
infoMr maart 2014
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Vorige notulen
Verslag:
geen wijzigingen
Actielijst:
Ad 1. Jaarboek: gaat Emmy bestellen
Ad 2. Ouderparticipatie: alleen als we tijd hebben. Zo niet naar volgende vergadering
Ad 3. Zorgprotocollen: dylexie en dyscalculieprotocol zijn in conceptfase, maar worden voor de zomer
vastgesteld. Deze protocollen zijn nog niet in het team besproken. Andere protocollen zijn geactualiseerd
met nieuwe termen en huidige onderwijsinhoud.
Documenten moeten wel onder de aandacht blijven, om te voorkomen dat ze door leerkrachten niet
gebruikt worden.
Ad 10. Agenderen schoolondersteuningsprofiel: In eerste instantie moest er voor juni 2014 een advies
van de MR over het ondersteuningsprofiel liggen. SWV de Eem maakt op dit moment een format voor
een ondersteuningsprofiel voor de scholen. Hiervoor ligt een conceptversie bij Arja. SWV de EEm heeft
aangegeven dat het schoolondersteuningsprofiel, gemaakt met dit format in september in de MR ter
advies neergelegd hoeft te worden. Er komt dus een nieuw ondersteuningsprofiel voor ’t Anker dan die
wij al in februari van arja hebben ontvangen. Inhoudelijk zal deze ongeveer gelijk zijn. Het is daarom nu
niet nuttig het oude plan te bespreken. Vreemd is dat er wel al in augustus gestart gaat worden en dat
het profiel pas later in de MR komt. Arja geeft aan dat er in de praktijk niet veel verandert, maar dat de
school wel zorgplicht heeft. Wat verandert is dat de school m.i.v. augustus 2014 niet meer kan zeggen
tegen ouders dat er geen plaats is voor hun kind en dat ouders zelf verder moeten gaan zoeken naar een
geschikte school. De school waar de ouders hun kind aanmelden moet samen met de ouders naar een
andere oplossing/ school zoeken.
Inzet van het schoolondersteuningsprofiel is basisondersteuning. Daar voldoet het Anker nog niet volledig
aan, maar is goed op weg.
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GMR
Geen mededelingen vanuit de GMR
1 van 3
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Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Continurooster op ’t Anker en voorbereiding ouderavond andere schooltijden
Arja heeft een stuk geschreven voor de MR. Opmerkelijk vindt de MR dat het PCBO als voorwaarde heeft
gesteld dat alle scholen overgaan op continurooster. De vraag rijst wat voor rol en keuze personeel en
ouders hebben, gezien het instemmingsrecht van beide geledingen. Arja geeft aan dat het een ambitie is
en dat dit in het directieberaad met alle scholen is besloten.
Voorstel van Arja is om het tijdpad aan te gaan passen, omdat alles anders te snel moet. Formeel moet
het besluit een half jaar voor invoering genomen worden. Dan moeten we ons wel aan het nieuwe
tijdpad houden om hieraan te voldoen. Ouderraadpleging kan het best niet te lang na de informatieavond
voor ouders plaatsvinden, maar moet wel goed voorbereid gebeuren. Van tevoren moet je vaststellen
met welke uitslag bepaald wordt dat er voldoende draagvlak is van ouders. Om dat op een goede manier
uit een ouderraadpleging te halen kan het praktisch zijn om de verschillende keuzemogelijkheden
(aanvangstijd 8.15 of 8.30 uur, welke dag vrij voor kleuters) al op de informatieavond voor te leggen aan
ouders en naar aanleiding van deze peiling een concreet voorstel te doen waar mensen voor of tegen
kunnen stemmen. Ook moet vastgesteld worden welke voorkeuren er binnen het team zijn en wanneer
er voldoende draagvlak is voor personeel.
In het team zijn de meningen nog verdeeld. De personeelsgeleding zal voor instemming ook een
raadpleging moeten doen bij hun achterban. Belangrijke hindernissen voor het team zijn rustmomenten,
werktijdfactor en werkdruk. Veel gevolgen voor het personeel zijn nog onvoldoende opgehelderd. Op 8
mei zal het weer in een teamvergadering besproken worden.
Voor de informatie avond vindt de MR de volgende punten van belang:
Ouders moeten weten dat geen verandering ook een optie is en dat moet dus expliciet benoemd
worden bij start van de avond.
Aan ouders melden dat er na een jaar een evaluatiemoment zal zijn.
Arja heeft al opzet voor invulling van de ouderavond gemaakt. De opzet lijkt goed.
Vanuit de MR zal er een ouder in het panel plaatsnemen. Arja stuurt een concept uitnodigingsbrief rond
waar iedereen op kan reageren. Dan kan de uitnodiging maandag naar ouders toe.

Wijziging onderwijstijd leerlingen 1e leerjaar - instemming (oudergeleding art.13h)
Dit voorstel heeft een praktische aanleiding, nl de groei van de school in de kleuterbouw, waardoor
gestart moet worden met 3 kleutergroepen en waar onvoldoende formatie voor is.
En een inhoudelijke aanleiding, nl. de doorgaande lijn van groep 2 naar 3. Een stagiair doet onderzoek
naar de punten waarop de doorgaande lijn hapert en dat geeft dan richting aan hoe de samenwerking
tussen groep 2 en 3 verbeterd kan worden. Dit kan een kans bieden om de overstap van groep 2 naar 3
voor kinderen beter te laten verlopen.
Voorstel is om groep 2 op vrijdag als 1 groep les te geven en groep 1 en de instroomleeringen op vrijdag
geen les te bieden. De MR ziet mogelijke bezwaren bij werkende ouders en ziet alle kleueterleerlingen
graag op vrijdag naar school gaan, maar stemt gezien het formatietekort in met het voorstel.
procedure aanstelling adjunct-directeur
Jody heeft hieraan namens de MR deelgenomen. Wat we ervan gehoord hebben is de procedure
verlopen zoals formeel nodig is en de MR stemt in met de benoeming.
Rapport onderwijsinspectie - ter informatie
Er is een aantal verbeterpunten genoemd in het rapport. We gaan hier nu niet nader op in, maar
agenderen dit voor oktober/november 2014.
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Agendapunten vanuit de MR
Jaarplan MR (concept gemaakt door Emmy)
Emmy heeft het jaarboek MR gebruikt en het plan van NKO. Dit is een jaarplan. Een werkplan is nog
veel gedetailleerder.
Ben heeft navraag gedaan naar andere plannen bij het PCBO. Er is 1 andere MR in het PCBO die werkt
met een werkplan. Deze zou worden toegestuurd, maar is tot op heden niet gebeurd.
Michiel heeft een kopie van Ouders en Co en zal deze ook nog aan Emmy geven om het concept jaarplan
aan te vullen. De volgende vergadering agenderen we dit punt weer.
2 van 3
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Besluitvorming
MR stemt in met benoeming adjunct-directeur
MR (oudergeleding) stemt in met wijziging onderwijstijd leerlingen 1e leerjaar
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Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag
Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 22.00 uur.

10

Volgende vergaderingen
donderdag 26 juni 2014 (opening door Jody)
agendapunten 26 juni
jaarplan MR
proces andere schooltijden
ouderraadpleging/teamraadpleging
vergroten ouderparticipatie ouderavonden
proces passend onderwijs
formatieplan schooljaar 2013/2014?
Traject schooladvies groep 8

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

Aanschaf jaarboek primair onderwijs

Emmy

Juni 2014

2

Toekomstig agendapunt: vergroten ouderparticipatie

Ntb

Juni 2014

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

Zorgprotocollen opnemen in werkplan MR

Emmy

Juni 2014

4

Stappenplan andere schooltijden volgen

MR

Juni 2014

MR

Juni 2014

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

Ben

Mei 2014

7 Opvragen digitale versie jaar/werkplan trainer NKO

Jody

Mei 2014

8 Jaarplan en werkplan MR maken voor schooljaar 2014/2015

Emmy

Juni 2014

9 agenderen schoolondersteuningsprofiel ‘t Anker

Ben

September 2014

11 Ouderenquête andere schooltijden opstellen

MR

Juni 2014

12 Informeren MR-en Kubus en Magneet over stand van zaken

Kelly

5 Vaststellen hoe we verder gaan met passend/inclusief

onderwijs (rol MR) tijdpad

traject andere schooltijden
13 Bespreken traject schooladvies groep 8

juni 2014

14 Bespreken inspectierapport april 2014

Oktober/november 2014
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