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1

Opening
Opening door Jody met een stukje getiteld ‘Afscheid’ van Toon Tellegen.
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Mededelingen
Michiel: De termijn van Michiel loopt af, maar hij stelt zich graag weer beschikbaar. Binnen het team
moet eerst geïnventariseerd worden of er niet iemand anders is die interesse heeft. Is dat wel zo dan
moet bekeken worden wat de regels hiervoor zijn. Emmy/Kelly zullen dit oppakken.
Ben: Volgende keer als een vergaderdatum verandert, ook Arja in de datumprikker meenemen.
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Ingekomen post
Infomr, juni 2014
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Vorige notulen
Verslag:
Wijziging onderwijstijd voor kleuters instroomgroep en groep 1. Er is een extra informatie avond voor
ouders georganiseerd. Dit was een constructieve avond. Er waren veel vragen over het waarom. De
algemene tendens was dat het begrijpelijk was dat deze keuze gemaakt is, maar dat meer informatie
vooraf prettiger was geweest. De school heeft toegezegd te bemiddelen in informatie over bso via SKA
en Partou. Hierover hebben de ouders vandaag een mail gekregen. Beide organisaties zijn bereid bso te
organiseren voor de vrijdagochtend bij voldoende belangstelling. Tweede toezegging van school is dat zij
ouders de adresgegevens van de groepen zullen verstrekken, zodat ouders met elkaar in contact kunnen
treden over eventuele opvang onder elkaar. Ook ouders van andere groepen krijgen de adresgegevens
van de nieuwe groepen 2014-2015. Leerpunt voor de MR in deze procedure is dat de communicatie naar
ouders beter en voorafgaand aan de besluitvorming had gemoeten.
Actielijst:
Punt 1. (Aanschaf jaarboek primair onderwijs) Er is geen nieuwe versie. Die wachten we af voordat we
een extra exemplaar aanschaffen.
Punt 3 en 8. (Zorgprotocollen opnemen in werkplan MR en jaarplan en werkplan MR maken voor
schooljaar 2014/2015) Emmy heeft al een eerste opzet gemaakt op basis van andere externe plannen.
Als het werk/jaarplan van de andere pcbo school komt, kan dit nog verder aangevuld worden. Vervolgens
zullen de andere MR leden meelezen om tot een definitieve versie te komen.
Punt 13. (Schooladvies). Dit wordt vanaf komend schooljaar losgekoppeld van de verplichte eindtoets die
later in het jaar wordt afgenomen in groep 8, nadat de leerlingen het schooladvies van de leerkracht
hebben gehad. Mocht eindtoets hoger uitvallen dan moet de leerkracht het advies wijzigen. Valt de toets
uitslag lager uit dat het advies, dan gebeurt er niets. De bij-effecten die het nieuwe beleid gaat hebben
op het schooladvies zijn nog niet bekend. De Cito is hier al op vooruitgelopen en de entreetoets geeft nu
een schooladvies. Verder zijn de gegevens uit het leerlingvolgsysteem over de hele schoolloopbaan
bekend en te gebruiken voor het advies. Belangrijk is des te meer de communicatie tussen leerkrachten
van groep 7 en 8. Dat is nog niet vastgelegd, maar dat zou wel moeten. De MR zal opnemen in het
jaarplan dat ze dit gaat monitoren.
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GMR
Geen mededelingen vanuit de GMR.
Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Formatieplan ’t Anker 2014-2015
Arja licht de tabel toe. De term FPE betekent gewogen Fulltime Equivalent.
De berekende cijfers zijn op basis een buitenreguliere telling. In januari 2015 kunnen we wellicht een
groeiformatie krijgen. Elke eerste van de maand wordt het aantal leerlingen door de stichting geteld. Bij
elke 13 leerlingen meer krijg je de volgende maand al extra financiering door de stichting. We staan nu
0,2 in de min, maar gaan uiteindelijk waarschijnlijk quitte spelen over volgend schooljaar. Vakleerkracht
bewegingsonderwijs wordt uit een ander potje betaald. Ben heeft dit plaatje vergeleken met andere
scholen en dan ziet het er voor ’t Anker gezond uit.

Proces andere schooltijden
Op de informatieavond waren 38 ouders aanwezig, waarvan een aantal ouderparen. Arja heeft heel
helder benoemd dat er nog geen besluit is genomen. We bepreken hoe we de ouderraadpleging zullen
gaan organiseren en vooral welke criteria we voor het beoordelen van de uitslag hanteren.
Er zijn ongeveer 160-170 gezinnen (gemeten naar de oudste kinderen).
Elk gezin met kinderen t/m groep 7 en elk gezin met aangemelde kinderen die voor 1 juni 2015 4 jaar
worden heeft 1 stem. Enquêteformulieren worden op genummerde pagina’s uitgedraaid.
We willen 40% respons en een meerderheid van 50% + ½. Blanco en foutief ingebrachte briefjes tellen
wel mee in de respons, maar niet in de meerderheid. Ouders kunnen op de stembriefjes ook aangeven of
ze als begintijd 8.15 of 8.30 wensen. We gaan de enquête in september uitzetten. Ben maakt een opzet
voor de enquête. Arja communiceert in de nieuwsbrief dat deze in september zal gaan plaatsvinden.
We laten ouders niet meer kiezen voor de woensdag of de vrijdag vrij voor de kleuters. Dit omdat
volgend schooljaar groep 1 ook al op vrijdag vrij is en dit dus gewend is en er waarschijnlijk ook bso gaat
komen voor de vrijdag. De korte dag of dag vrij voor de onderbouw wordt in geval van continurooster
dus de vrijdag.
Schoolgids
De tekst van de schoolgids had formeel al bij de MR moeten liggen, maar dat is niet gelukt. Uitwissleing
over de inhoud gaat per mail plaatsvinden.
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Agendapunten vanuit de MR
Jaar/werkplan MR
Emmy gaat dit verder uitwerken voor volgend jaar.
Vergroten ouderparticipatie ouderavonden
Schuiven we door naar volgend jaar.
Vragen vanuit bestuur:
Proces passend onderwijs
Het pcbo vraagt via de directie of er behoefte bestaat aan een 2e informatieavond over passend
onderwijs en zo ja welke vragen wij mee willen geven bij de voorbereiding van een dergelijke avond.
Er lijkt voor leerkrachten nog niet veel te veranderen, maar voor IB en directie wel omdat er een
zorgplicht is voor alle leerlingen die worden aangemeld. Het schoolondersteuningsprofiel is hierin
belangrijk. Het is onduidelijk wanneer deze er gaat komen. We hebben een versie van Arja gekregen, die
nog herschreven moet worden, maar waar naar zeggen niet veel aan gaat veranderen. De inhoud van dit
profiel lijkt bepaald te worden van bovenaf door het samenwerkingsverband of de stichting. Vraag is wie
gaat bepalen welke kinderen hier mogen gaan komen? Wat is het stappenplan? En wat zijn de
mogelijkheden van deze school voor het inzetten van onderwijs-of klassenassistenten? De communicatie
hierover is slecht, naar het team, naar de MR maar ook naar de ouders. Dit geldt voor alle scholen.
We hebben geen behoefte aan een informatie avond op stichtingniveau, maar wel op Ankerniveau. Arja
en Els zouden het team daarover kunnen informeren. Verder is het nuttig om als MR ons hierin te
verdiepen en over te laten informeren.
Traject stichting breed strategisch beleidsplan 2015-2019
Als MR hebben we weinig beeld bij wat er in het strategisch beleidsplan staat. Ook binnen het team is dit
niet bekend. We hebben weinig zicht op wat er met het strategisch beleidsplan gebeurt in de praktijk. Dit
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ligt vooral bij de stichting en directie.
Ben zal onze reactie op beide vragen terugkoppelen naar het bestuur.
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Besluitvorming
Ben ondertekent het schoolformatieplan schooljaar 2014-2015.
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Rondvraag
Hoe staat het team op dit moment tegenover andere schooltijden? Momenteel lijkt het onderwerp weer
even weggezakt. De teamgeleding gaat dit onderwerp weer in het team inbrengen.
Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.55 uur.
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Volgende vergaderingen
Woensdag 10 september 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

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

Aanschaf jaarboek primair onderwijs

Emmy

n.t.b.

2

Toekomstig agendapunt: vergroten ouderparticipatie

Ntb

september 2014

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

Zorgprotocollen opnemen in werkplan MR

Emmy

september 2014

4

Stappenplan andere schooltijden volgen

MR

september 2014

MR

september 2014

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

Ben

juni 2014

7 Opvragen digitale versie jaar/werkplan trainer NKO

Jody

juni 2014

8 Jaarplan en werkplan MR maken voor schooljaar 2014/2015

Emmy

September 2014

9 agenderen schoolondersteuningsprofiel ‘t Anker

Ben

September 2014

5 Vaststellen hoe we verder gaan met passend/inclusief

onderwijs (rol MR) tijdpad

10 Team informeren over einde termijn teamgeleding

Emmy/Kelly

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

Kelly

Juni/juli 2014

traject andere schooltijden
12 Aanvragen informatiemiddag team passend onderwijs

teamgeleding

Juni/juli 2014

13 Uitzoeken wat de rol van de MR is in proces passend

allen

September 2014

Ben

Juni 2014

onderwijs
14 Terugkoppelen reactie MR op vragen vanuit het bestuur

(passend onderwijs en strategisch beleidsplan)
15 Bespreken inspectierapport april 2014

Oktober/november 2014
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