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Aanwezig Emmy van den Hoek, Jacomine Tavenier, Ben van koningsveld, Michiel

Zevering, Arja Aarnoudse
Afwezig Jody Tolkamp, Kelly Neijenhuis
Notulist Jacomine Tavenier
Onderwerp Verslag MR 9 maart 2015

1

Opening
Ben opent de vergadering. We houden de opening van Jody tegoed.

2

Mededelingen
Emmy is naar startcursus MR geweest: Onderwerpen zijn o.a. welke rechten heeft de MR, communicatie
met GMR, MR jaarplanning.

3

Ingekomen post
Notulen extra themavergadering GMR d.d. 22-01-2015
Jaarverslag GMR 2014
Uitnodiging VOO training MR-en 25 en 31 maart 2015 in Utrecht
Uitnodiging onderwijsfestival2032 op 21 en 22 mei 2015 in filmmuseum Eye Amsterdam

4

Vorige notulen
Verslag:
Pag.3 Vakantierooster Arja geeft aan dat er een voorstel ligt vanuit PCBO om de voorjaarsvakantie te
verlengen voor de kinderen, niet voor de leerkrachten. Dit zal werkdrukverlagend moeten werken. Op dit
moment ligt dit idee nog bij het Dagelijks Bestuur.
Actielijst:
Punt 4. Communicatie intern en met ouders over (zorg)leerlingen verbeteren: welke acties onderneemt
de school hierin? Arja: De school is hier wel mee bezig, maar is nu nog geen agendapunt.
Arja ziet wel mogelijkheden om dit binnen het team te bespreken naar aanleiding van evaluatie
toetsresultaten en de oudertevredenheidslijst en leerlingtevredenheidslijst die wordt binnenkort worden
uitgezet. Mogelijk komt dit punt hier ook uit. Bovendien kan het Ouderportaal ook een
communicatiemiddel zijn. Binnen het team moet ook besproken worden hoe hiermee om te gaan.

5

GMR
Zie notulen en jaarverslag GMR.
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Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Groepering 2015/2016 en Lestabel
Deze middag heft het team hierover een eerste bijeenkomst gehad. Arja licht toe wat het kader is
waarbinnen deze plannen zijn ontstaan en welke afwegingen daarbij een rol spelen.
Voor leerlingen geldt een verplicht aantal uren in de gehele schoolloopbaan.
Dit kan gerealiseerd worden door minder uur in de onderbouw en meer in bovenbouw te draaien of door
8 jaar lang elk jaar hetzelde aantal (8x 940) uren. Van oudsher gebruikten scholen de eerst optie, maar
de 2e wordt steeds populairder om diverse redenen.
In de oorspronkelijke plannen voor continurooster werd nog gedacht aan meer uren voor bovenbouw en
minder voor onderbouw.
Een mindmap maakt duidelijk welke factoren meespelen: uitgangspunt is passend onderwijs, factoren
die meespelen zijn continurooster, ICT in het onderwijs, CAO, verandering leerlingpopulatie, diversiteit
onderwijsbehoefte, Wet werk en zekerheid (waardoor tijdelijke krachten sneller rechten opbouwen en het
vanaf 1 juli moeilijker wordt mensen in te ztten voor vervanging), krimpen van financiele middelen.
De trigger om nu anders te kijken naar een andere lestabel is de nieuwe CAO.
De lestijden zouden dan worden van 8.30 uur tot 14.00 uur, wat beter te combineren is met de arbeidsen rusttijdenparagraaf.
Probleem is echter dat bij invoering een aantal groepen in de onderbouw uren tekort dreigt te komen
aan het eind van hun schoolloopbaan. Om dit te voorkomen moeten deze leerlingen vanaf schooljaar
2015/2016 al extra uren draaien, nl 1 jaar 1000 uur, 4 jaar 950 uur en dan naar jaarlijks 940 uur.
Wanneer op termijn gekozen wordt voor 8x 940 uur, heeft dat dus al consequenties voor volgend
schooljaar. Dit levert tijdsdruk op in besluitvorming. Ook ouders moeten tijdig geinformeerd worden. In
combinatie met de lestabel wordt gesproken over de groepering in schooljaar 2015/2016.
Er zijn verschillende scenario’s voor groepring, die ook in de teamvergadering zijn besproken.
De voorkeur lijkt uit te gaan naar scenario 5, nl. samenwerking 2 groepen 7/8, 2 groepen 5/6, 2 groepen
3/4 en 3 groepen 1/2.
Voor leerkrachten zitten in dit model meer mogelijkheden voor differentiatie ne voor samenwerking met
een collega in groepsoverstijgend werken. Dit zou meer recht doen aan individuele onderwijsbehoeften
van leerlingen. Maar het geeft aan de andere kant voor een leerling ook meer verschillende gezichten en
wisselingen per vak.
Arja zal regelen dat Ben, Jacomine en Jody kunnen gaan kijken op een school in Voorthuizen die al op
deze manier werkt om hier een beeld van en mening over te vormen. Het team staat positief tegenover
de plannen.
Directie en team werken deze plannen verder uit en gaan hier verder over in gesprek. Op 8 april is er een
extra MRvergadering ter besluitvorming en later in april een ouderavond.
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Agendapunten vanuit de MR
Ben brengt een aantal punten in die hem via ouders hebben bereikt:
Woensdag fruitdag
Dit lijkt wat te versloffen. Niet alle ouders houden zich hieraan. Arja: Woensdag is officieel nog fruitdag.
Via een mail of in de nieuwsbrief zullen ouders hier nog eens op attent gemaakt worden.

Kwaliteit Engels
Naar verluid hebben kinderen die met groep 8 ’t Anker verlaten hebben een lager niveau Engels dan
kinderen van andere basisscholen en dit schijnt algemeen bekend te zijn bij VOscholen. Arja geeft aan
dat de methode Engels eigenlijk al vervangen had moeten worden, maar daar is geen prioriteit aan
gegeven. Dit is een punt van aandacht.
Communicatie (bv. Vertraging rapport)
Er is wat onduidelijkheid rondom het rapport. Verschillende ouders hadden de indruk dat het rapport
eigenlijk al eerder op de planning stond om uit te komen. Deze ouders hebben aangegeven dat ze hier
graag over geïnformeerd hadden willen worden.
Dit blijkt een misverstand. Arja geeft aan dat het rapport volgens jaarrooster uitgekomen en dus niet
verlaat is.
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Punten vanuit Werkplan:
Opzet schoolgids
Arja komt voorlopig nog niet toe aan een het maken van een nieuwe schoolgids. Bepaalde belangrijke
zaken als schooltijden, en vakantierooster, groepsindeling en dergelijke zijn nog niet bekend.
Deskundigheidsbevordering MR
Jacomine heeft in het najaar een basiscursus gevolgd. Emmy volgt nu een basiscursus. Verder zijn er
avonden over de nieuwe Cao, georganiseerddoor VOO, waar in elk geval Emmy naartoe zal gaan.
Overdracht/voortgang groep 7/8
Er is goed overleg geweest tussen leerkrachten groep 7 en 8. Michiel geeft aan dat evaluatie in juni
goed zou zijn om te kijken of de adviezen kloppen met de Cito en later hoe de adviezen ontvangen zijn
bij het VO.
Zorgprotocollen
Protocollen zijn werkdocumenten en worden regelmatig geactualiseerd. Belangrijk is dat een protocol
beschrijft hoe er gehandeld wordt. Zo wordt het protocol meerbegaafdheid elk half jaar geactualiseerd.
Protocol dyslexie blijft even liggen, omdat de methode Kurzweil ingevoerd zal gaan worden, wat
consequenties heeft voor het handelen in geval van dyslexie. Belangrijk is dat leerkrachten weten
wanneer ze een protocol moeten raadplegen en waar ze die kunnen vinden.
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Besluitvorming
Er zijn geen stukken ter besluitvorming.
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Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.

10

Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.30 uur.

Volgende vergaderingen
Extra vergadering ter besluitvorming groepering en lestabel: woensdag 8 april 19.30 uur
30 april 2015 om 19.30 uur (opening Kelly)
25 juni 2015 om 19.30 uur (opening Ben)
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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

Nazoeken wat het jaarboek MR zegt over de invloed van de

Emmy

April 2015

MR

Maart/april 2015

MR

Juni 2015

MR op onderhoud schoolgebouw
3

Communicatie intern en met ouders over (zorg)leerlingen
verbeteren: welke acties onderneemt de school hierin?

4

Evalueren schooladviezen: stroken de adviezen van de school
met de Cito scores of was bijstelling nodig?
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