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Aanwezig Ben van Koningsveld, Jody Tolkamp, Jacomine Tavenier, Michiel

Zevering, Kelly Neijenhuis, Arja Aarnoudse (deels)
Afwezig Emmy van den Hoek
Notulist Jacomine Tavenier
Onderwerp Verslag MR 13 november 2014
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Opening
Opening door Kelly, omdat Emmy ziek is. Een stukje over Sinterklaas uit “Taal is zeg maar niet mijn ding”
van Paulien Cornelisse.
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Mededelingen
Ben heeft namens ’t Anker zitting inde GMR. Hij zou deze taak graag overdagen aan een personeelslid.
Dit hoeft geen MR lid te zijn, maar is wel handig. De verhouding personeel en oudergeleding in de GMr is
nu scheef (relatief veel ouders) en Ben kan regelmatig net bij de vergadering zijn ivm andere
vergaderschema’s.
Jacomine heeft 2 avonden de MR basiscursus gevolgd, voor (G)MR leden van het pcbo, verzorgd door
CNV onderwijs. Zeer leerzame en inspirerende avonden o.a. over advies-en instemmingsrecht,
communicatie met directie, jaarplanning etc. Jacomine heeft o.a. formats ontvangen voor een
jaarplanner, aanbiedingsbrief en huishoudelijk reglement.
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Ingekomen post
Notulen GMR vergadering 3 juli 2014
Scholingsbrochures voor Mr-leden van AOB en Vereniging Openbaar onderwijs
InfoMr, oktober 2014
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Vorige notulen
Verslag:
geen opmerkingen
Actielijst:
Punt 5(informatieavond september 2014 evalueren): Het was een goedbezochte avond. Elke groep had
nu 1 tijdstip, waardoor er minder versnippering was. Niet voor alle ouders is het mogelijk om alle
groepen te bezoeken, maar hier is niet aan te ontkomen. Geen klachten gehoord
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GMR
Zie notulen GMR. Verder geen mededelingen.
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Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Continurooster (mening vormend gesprek over te nemen besluit)
Door de nieuwe CAO komt het continurooster op losse schroeven te staan. Er wordt gekozen om pas op
de plaats te maken en af te wachten wat de uiteindelijke CAO tekst zal zijn en welke mogelijkheden dat
gaat bieden voor uitvoering van een continurooster.
1 van 3

Op Stichtingniveau voorziet de nieuwe CAO rondom taakbeleid in keuze tussen 2 modellen, namelijk:
Overlegmodel, waarin les- en schooltaken op maat en in overleg binnen het team geregeld kunnen
worden en de vaste verdeling lesgebonden uren en schooltaken losgelaten wordt. Het PCBO neigt naar
dit model. Dit zal op GMR niveau besproken worden.
Basismodel, waarin de situatie met lesgebonden uren en schooltaken blijft zoals deze nu is, maar met
een 40 urige werkweek. In de praktijk zullen leerkrachten in geval van continurooster vaak moeten
terugkomen op dagen dat ze normaal niet werken. Uit de ouderpeiling kwam naar voren dat een ruime
meerderheid van de ouders voor continuroster is. Er was een hoge respons. Ouders moeten minimaal
een half jaar van tevoren wordt geinformeerd. Mocht ‘t Anker volgend schooljaar nog willen overgaan tot
continurooster, dan moeten ouders dat uiterlijk januari/februari 2015 weten. Naast de mening van de
ouders en de CAO is ook de mening van het team een aandachtspunt. Bezwaren die er liggen hebben te
maken met formatie (hoe vaak en wanneer moet een leerkracht terugkomen met de nieuwe werktijden)
en met de pauzeregeling. Dit weegt zwaar voor de beslissing van de MR en dus kunnen er nog geen
uitspraken gedaan worden.

In de leerlingtelling is te zien dat PCBO als stichting groeit en dat ’t Anker in het Soesterkwartier ook
groeit. Hoe ziet de MR het imago van onze school in de wijk?
We zien dat nog veel hoogopgeleide ouders kiezen voor een basisschool buiten het Soesterkwartier. Door
het VVE programma van de peuterspeelzaal lijkt de populatie op ‘t Anker langzaam te veranderen. Maar
de school groeit en het imago lijkt goed. Voor de eerste indruk die de school maakt bij een bezoek van
nieuwe ouders is de presentatie van de school en met name de centrale hal en aandachtspunt. Aan de
aankleding hiervan zou wat meer aandacht besteed kunnen worden.
Het maatschappelijke debat over al dan geen zwarte piet. Welke signalen zijn er uit de wijk? Leeft het
onder de ouders?
Over de Sinterklaasviering op ‘t Anker zijn geen vragen of opmerkingen gekomen door ouders. Arja heeft
regelmatig overlegmet de Sintcie. In principe wordt het sinterklaasjournaal gevolgd. Het is de bedoeling
het onderwerp luchtig te houden en ere en leuk kinderfeest van te maken. Verder wordt genoemd dat
het goed is om regelmatig bij kinderen na te vragen of ze al aan hun surprise hebben gewerkt en het
handig is om als school surprises achter de hand te houden om teleurstellingen bij kinderen te
voorkomen.
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Agendapunten vanuit de MR
"Kleine Anker garantie”
Via een ouder is bij de MR de vraag binnengekomen of er statutair vastgelegd kan worden dt elke kleuter
minimaal 1 jaar naar ‘t kleine Anker mag. Arja geeft aan dat er begrip is voor de wensen van de ouders
en dat het fijn is dat ‘t kleine Anker zo positief beleefd wordt. Er spelen echter veel factoren mee bij het
indelen van de kleuterklassen. Daarom wil de directie wel toezeggen dat ze een inspanningsverplichting
aangaan om hieraan te voldoen, maar het kan niet zwart op wit vastgelegd worden.

Beleid rondom sollicitatiecommissie
Volgens de reglementen binnen het PCBO zit er altijd een MRlid in de sollicitatiecommissie. Dit is niet
perse een ouder. Per keer zal bepaald worden wat de meest wenselijke en haalbare bezetting is.
Voor de vacature in groep 8 zitten Arja, Corinne en Jacomine (namens de MR) in de sollicitatiecommissie.
Er worden 4 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats in de eerste helft
van week 48. Proeflessen aan het einde van diezelfde week.
Inspectierapport
Dit onderwerp schuift naar de volgende vergadering. Iedereen leest van tevoren het verslag en stuurt
vragen en opmerkingen voor de vergadering naar Arja.
Werkplan
Hierin ontbreekt het schoolplan (het 4 jarenbeleidsplan). Arja is hierin afhankelijk van het strategisch
beleidsplan en weet nog niet wanneer het schoolplan aan de MR voorgelegd kan worden.
De nieuwe CAO kan de positive van MR inzake instemmings- en adviesrecht veranderen. Het is goed
daarvan op de hoogte te zijn.
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Besluitvorming
Geen stukken ter besluitvorming.
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Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag

Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.20 uur.
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Volgende vergaderingen
Donderdag 8 januari 19.30 uur

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

Lezen inspectierapport april 2014 en vragen opmerkingen van

Allen

December/Januari 2015

tevoren naar Arja mailen
3

Bespreken inspectierapport

allen

MR vergadering 8 januari 2015
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Vergaderdata plannen

allen

Vergadering januari 2015
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