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Opening
Ben opent deze extra vergadering.
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Mededelingen
Jody legt na de zomer haar MR taak neer. Zij heeft dan alleen nog een dochter in groep 8, komt daarom
niet veel meer op school en krijgt daardoor ook minder input van de ouders. Ook Michiel en Kelly zijn dan
uit de MR. Er zal gekeken worden hoe gezocht kan worden naar nieuwe MR leden.
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Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Onderbouwing voor een andere groeperingsvorm schooljaar 2015
Arja licht toe het document wat de MR ter voorbereiding heeft ontvangen en ook aan het team is
uitgereikt. In maart is er in de teamvergadering gesproken over groeperingsvormen en naar aanleiding
van de feedback die toen is gegeven door leerkrachten is dit document as voorstel geformuleerd door
Arja en Corinne. De inhoud is daarna nog niet met het team besproken. Op 21 april is er een
informatieavond voor ouders waarop de inhoud zal worden voorgelegd en uitgelegd. wat het kader is
waarbinnen deze plannen zijn ontstaan en welke afwegingen daarbij een rol spelen. Op dit onderwerp
heeft de MR instemmingsrecht. Met name de leerkrachten van de kleutergroepen hebben hun
kanttekeningen bij de plannen. Zij zijn niet tegen het voorstel op zich, maar hebben vooral vragen over
het tijdspad. Zij zouden liever zien dat er de tijd genomen wordt om volgend schooljaar een en ander
goed uit te denken, zeker wat betreft het aanbod en de organisatie van de groepen 2/3 en de gevolgen
hiervan voor 0,1,2 en dan een schooljaar later te starten met deze plannen. De leerkrachten van de
andere groepen lijken minder haken en ogen te zien.
Bij invoering zal er externe begeleiding komen, gedurende 1 jaar, in de vorm van studiedagen en
groepsconsultatie.
In de voorgestelde vorm is het extra belangrijk dat leerkrachten overlegmomenten hebben. Daarin wordt
voorzien in het jaarrooster door periodeplanningsmomenten te roosteren, middagen waarop de leerlingen
vrij zijn.
2015/2016 wordt door de directie gezien als een overgangsjaar, waarna het schooljaar daarna in grotere
units gewerkt kan worden (onderbouw, middenbouw, bovenbouw). Belangrijk argument voor de directie
om volgend schooljaar al te starten is dat groep 6 en 7 volgend schooljaar te klein zijn om voor elke
groep een eigen leerkracht te zetten. Dit zal dan een combinatiegroep moeten worden, die dan eigenlijk
weer te groot is.
De MR geeft aan nog geen instemming te kunnen verlenen. De oudergeleding vindt het van belang dat
het team achter dit voorstel staat en benadrukt verder dat het nodig is om voor de ouderavond met hele
concrete informatie te komen over waarom dit nuttig en nodig is en ook hoe het er dan uit gaat zien voor
de leerlingen.
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Lestabel
De bedoeling is dat de school gaat overstappen naar een systeem van 8 leerjaren x 940 uur, i.p.v. een
variërend aantal uren per leerjaar. Dit past goed bij het 5 gelijke dagen rooster. Komend schooljaar gaat
dat meer leerkrachturen vragen omdat de onderbouwleerlingen extra naar school zullen gaan om
uiteindelijk, na 8 leerjaren, op het juiste urentotaal uit te komen. De school beschikt over een reserve
van 50.000 euro en heeft toestemming van het pcbo om in te gaan teren op de reserves om deze
leerkrachturen te realiseren. Er zal coulant omgesprongen worden met leerlingen t/m 5 jaar die wat
meer rust nodig hebben en daarom vaker een middag thuisblijven. Dit is formeel ook toegestaan. De MR
stemt in met dit voorstel.
Jaarrooster en vakantieplanning
De MR heeft een concept jaarrooster en vakantieplanning ontvangen. Daarin zitten voor leerkrachten 5
werkdagen in twee vakanties, nl. de meivakantie en de zomervakantie. De oudergeleding geeft aan dat
de geplande vrije middagen in schoolweek 3 (t.b.v. omgekeerde oudergesprekken) niet erg
oudervriendelijk zijn en vraagt zich of dit anders kan.

Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.25 uur.
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Volgende vergaderingen
30 april 2015 om 19.30 uur (opening Kelly)
25 juni 2015 om 19.30 uur (opening Ben)

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?

2 van 2

