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Opening
Michiel neemt de rol van plaatsvervangend voorzitter op zich omdat Ben ziek is en opent de vergadering.

2

Mededelingen
Geen mededelingen.
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Ingekomen post
Notulen GMR vergadering 13 oktober 2014:
Punt dat hierin opvalt is dat genoemd wordt dat de communicatie tussen GMR en bestuur niet optimaal
lijkt. Arja geeft aan hier geen informatie over te hebben. Zij krijgt de GMR notulen niet. Jacomine zal ze
in het vervolg ook naar Arja doorsturen. In tussentijd is er wel weer een GMRvergadering geweest, maar
daarvan zijn nog geen vastgestelde notulen.
Uitnodiging VOO training MR-en:
Hier hebben verschillende MR leden belangstelling voor. Zij zullen zichzelf aanmelden.
InfoMr van december 2014
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Vorige notulen
Verslag:
Ben heeft in de vorige vergadering aangegeven dat het goed zou zijn als een leerkracht in de GMR zitting
neemt. Dit hoeft geen MR lid te zijn, maar is wel handig voor de communicatie tussen MR en GMR. Voor
dit schooljaar is dat i.v.m. taakbeleid niet haalbaar. Volgend schooljaar zal gekeken worden wie dit gaat
oppakken.
Actielijst:
Punt 1. Er is geen nieuw jaarboek beschikbaar. Emmy houdt dit in de gaten. Dit punt gaat van de
actielijst.

5

GMR
Zie notulen GMR.
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Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Voorgenomen besluit invoering Continurooster
Arja heeft een document met een beschrijving van het voorgenomen besluit opgesteld. Strekking hiervan
is dat de directie de MR vraagt in te stemmen met het voorgenomen besluit om in schooljaar 2016/2017
over te gaan tot invoering van het continurooster, dus een schooljaar later dan in eerste instantie het
plan was. Dit heeft een aantal redenen, waarvan een belangrijke is dat de consequenties van de nieuwe
CAO (en dan met name de pauzeparagraaf) nog niet duidelijk zijn. In principe is de CAO geen wet en kan
veel met consensus binnen een team besloten worden met betrekking tot de pauzeregeling, maar als er
ook maar 1 persoon bezwaar heeft, lopen dergelijke afspraken een risico. Arja verwacht dat over een
jaar landelijk een oplossing of regeling is, omdat veel scholen tegen problemen aanlopen, ook de scholen
die al een continurooster hebben. Binnen de stichting wordt uitgezocht wat de mogelijkheden zijn met de
huidige pauzeparagraaf. Er is verder nog geen besluit genomen voor het overlegmodel binnen pcbo. De
lijn der verwachting is dat dit ingevoerd zal gaan worden. Dat zou positief kunnen uitwerken voor de
gevolgen voor personeel voor wat betreft terugkomdagen of ‘gedwongen’ formatie inleveren. Dit zal
waarschijnlijk rond april in de GMR komen. Conclusie is dat er over de concrete uitwerking van het
continurooster in samenhang met arbeidstijden en rusttijden nog veel onduidelijk is. Maar dat er met dit
voorgenomen besluit ook nog ruim de tijd is om deze zaken goed uit te zoeken en goed te regelen.
De Kubus en Magneet zijn nog niet zo ver in het proces en hebben ook nog geen ouderpeiling gedaan.
Zij halen volgend schooljaar sowieso niet. Ouder- en teamgeleding bespreken later in de vergadering
over instemming. Arja zou graag vanavond horen wat het besluit is, omdat het goed is de ouders van ‘t
Anker te informeren over waar het naartoe gaat. De MR kan zich erin vinden dat het belangrijk is ouders
duidelijkheid te geven, maar i.v.m. ziekte Ben willen we eerst met hem ruggespraak houden en stellen
we voor dat de directie de ouders hierover begin volgende week apart een mail stuurt. In beginsel stemt
de MR in op een continuroosteren. Kanttekening hierbij is dat de MR goed in de gaten zal houden hoe
dit uitwerkt op arbeids- en rusttijden, waarop de personeelsgeleding later in het proces nog een
instemmingsrecht op heeft. Dit willen we ook graag vermeld zien in het te ondertekenen
instemmningsdocument.

Verdeling schoolbudget
Arja licht het document toe. Elke school is vrij hoe dit budget te besteden en de gelden onder de posten
te verdelen, als je uiteindelijk maar op 0 uitkomt. Er is dit keer een nieuwe post software. Relatief hoge
post is klein onderhoud, wat o.a. te maken heeft met het relatief oude gebouw. LEA staat voor
gemeentelijke gelden voor leerlingzorg. De leerlingbegeleider van het CMD wordt hieruit o.a. betaald. De
MR stemt in met dit document.
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Agendapunten vanuit de MR
Inspectierapport bezoek 6 februari 2014
De inspectie heeft een aantal verbeterpunten genoemd en aanbevelingen gedaan. Deze betreffen met
name zorg en kwaliteitszorg. De oudergeleding vraagt zich af wat er in het tussenliggende jaar met deze
punten is gedaan. Arja licht toe.
Zorg:
8.1 en 8.3 gaat over de criteria welke leerlingen wel/niet in aanmerking komen voor extra zorg en over
het planmatig uitvoeren van de zorg. Arja heeft deze criteria al voor het schrijven van het rapport op
papier aan de inspecteur aangeleverd. Dit is verder in het USOP is dit voor dit schooljaar uitgewerkt,
zeker ook voor de kleuters. In het schoolondersteuningsprofiel en de jaarplannen wordt omschreven
waar het onderwijs verbeterd moet worden en hoe.
Op papier is een en ander daarmee aangescherpt, maar de oudergeleding in de MR vraagt zich af hoe is
de communicatie over de zorg is naar ouders. Dit gaat over planmatige zorg, maar ook over de reguliere
zorg. In de praktijk blijkt het zo te zijn dat ouders niet altijd weten dat hun kind op bepaald gebied
individuele aandacht krijgt en hoe dit eruit ziet. Bovendien is de indruk bij ouders dat de zorg soms wat
ad hoc tot stand komt. Het beleid achter de zorg lijkt nog niet goed duidelijk of is in elk geval niet
duidelijk voor ouders. Ook overdracht van informatie over zorgleerlingen en onderzoeken die eerder in
het schoolverleden hebben plaatsgevonden van de ene naar de andere leerkracht gaat niet altijd goed.
De personeelsgeleding onderkent de genoemde zaken en geeft aan dat het goed is hier aandacht aan te
besteden. Goede communicatie school/ouders, ouders/school en leerkracht/leerkracht zijn van weer is
van groot belang en voor verbetering vatbaar.
Arja neemt deze punten mee en gaat dit met het team oppakken.
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Huisvesting/onderhoud gebouwen
Het vuilrooster bij ingang ‘t kleine Anker (en tevens die bij de achteringang van het grote Anker) is in
september verdwenen en is nog steeds niet vervangen. Ouders en leerkrachten klagen over deze
gevaarlijke situatie. De MR hecht eraan dat veiligheid goed bewaakt wordt.
Algemeen onderhoud binnen de stichting lijkt ook problematisch. We weten als MR niet wat we hiermee
kunnen. Emmy zal het (oude) jaarboek erop naslaan.
Vakantierooster 2015/2016
Deze staat nu voor januari in het werkplan MR, maar dit blijkt in de praktijk nog te vroeg te zijn.
Wettelijke schoolvakanties landelijk kan je jaren vooruit inzien. Alleen de herfst-, voorjaars- en
meivakantie kan afwijken. Voor het pcbo gaat dit meestal alleen om de meivakantie. De afgelopen jaren
is het vakantierooster samen met de schoolgids gegaan. De MR heeft voorkeur voor het los aanbieden
van het vakantierooster. Arja geeft aan dat de jaarplanning bovenschools eerst klaar moet zijn. Dat zal in
februari zijn. De nieuwe cao kan verder een onzekere factor zijn voor bv. de lengte van de meivakantie of
leerlingvrije dagen voor de leerkrachten. Hierover wil Arja in juni nog met het team spreken. We spreken
af dat we een concept rooster omstreeks mei zullen krijgen.
Monitoren communicatie leerkrachten groep 7 en 8 inzake schooladvies
Michiel geeft aan dat hij als leerkracht van groep 7 bij het voorlopig schooladvies is betrokkenen en dat
dit meer gedegen tot stand is gekomen dan voorheen, waarbij zowel de IB-er, de leerkracht van groep 7
en de leerkracht van groep 8 zijn betrokken. Verder moet dit jaar bekeken worden wat er verandert met
het verlaat afnemen van de CITO en wat dat betekent voor het advies en dit aan het einde van het jaar
te evalueren.
personele zaken
Michiel en Emmy gaan naar Londen op studiereis. Onderwerp is gepersonaliseerd onderwijs en hoe
implementeer je ICT daarbij.
Binnen de MR is geen communicatie geweest over de uitkomst van de sollicitatieprocedure. Dit is een
aandachtspunt voor de volgende keer.
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Besluitvorming
Instemming met schoolgids 2014/2015 (handtekening was nog niet gezet)
Instemming schoolbudget 2015
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Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag
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Afsluiting
Michiel sluit de vergadering om 21.50 uur.

Volgende vergaderingen
9 maart 2015 om 19.30 uur (opening door Jody)
30 april 2015 om 19.30 uur (opening Kelly)
25 juni 2015 om 19.30 uur (opening Ben)

3 van 4

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

Concept Vakantierooster bespreken

MR

Mei 2015

2

Terugkoppeling Ben over instemming met voorgenomen

Jacomine

Na de vergadering van 8 januari

Emmy

Januari 2015

MR

Maart/april 2015

MR

Juni 2015

besluit continurooster
3

Nazoeken wat het jaarboek MR zegt over de invloed van de
MR op onderhoud

4

Communicatie intern en met ouders over (zorg)leerlingen
verbeteren: welke acties onderneemt de schoo, hierin?
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Evalueren schooladviezen: stroken de adviezen van de school
met de Cito scores of was bijstelling nodig?
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