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

Zevering, Kelly Neijenhuis, Arja Aarnoudse
Afwezig Jody Tolkamp
Notulist Jacomine Tavenier
Onderwerp Verslag MR 30 april 2015

1

Opening
Ben opent de vergadering.
Kelly heeft als opening een ontspannend muziekje omdat het bijna vakantie en tijd voor ontspanning is.

2

Mededelingen
Jody heeft zich ziek gemeld.

3

Ingekomen post
Jaarverslag 2014 Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
InfoMR, maart 2015. Emmy neemt deze mee.

4

Vorige notulen
Verslag (09-03-2015)
Pag. 2. Woensdag/fruitdag: kinderen krijgen na de meivakantie een fruitbakje mee met naam erop
waarin ze elke woensdag hun fruit mee naar school kunnen nemen, initiatief van B.slim.
Actielijst:
Punt 1 (Concept Vakantierooster bespreken): Het vakantierooster is al door Arja voorgelegd, samen met
het jaarrooster.
Punt 2 (Nazoeken wat het jaarboek MR zegt over de invloed van de MR op onderhoud schoolgebouw):
Emmy is het boek kwijt. Arja licht toe dat het onderhoud bovenschools is geregeld.
Emmy gaat uitzoeken hoe de lijnen lopen.
Punt 3 (Communicatie intern en met ouders over (zorg)leerlingen verbeteren: welke acties onderneemt
de school hierin?): is besproken in de vergadering van 9 maart. Dit onderwerp blijft onder de aandacht
van school en de Mr, omdat dit uit het inspectierapport als aandachtspunt kwam en omdat duidelijk is dat
er acties op moet worden ondernomen. Dit komt terug in de actielijst.
Verslag (08-04-2015)
Voorstel groeperingsvorm staat ter instemming op de agenda van deze vergadering.

5

GMR
Geen mededelingen vanuit de GM

6

Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Verzoek tot instemming nieuwe groeperingsvorm:
Zie agendapunten MR.
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Agendapunten vanuit de MR
MRverkiezing
De oudergeleding zoekt 1 nieuwe kandidaat ter vervanging van Jody. In de teamgeleding komt de plaats
van Michiel vrij. De teamgeleding overweegt om de termijn van Kelly met een jaar te verlengen, zodat er
niet teveel wisselingen in een keer plaatsvinden.
Ben zal een informerend en wervend stukje schrijven en Arja zal dit meenemen in de nieuwsflits van mei.
De teamgeleding zal hun achterban informeren over de vacature en het voorstel de termijn van Kelly te
verlengen met een jaar.
Arja zou begin volgend schooljaar graag een evaluatie/reflectiemoment inplannen, eventueel onder
leiding van een onafhankelijke gespreksleider van het CNV steunpunt. Hierin kan worden teruggekeken
en vooruitgekeken op de samenwerking MR en directie.
Groeperingsvorm 2015-2016
Terugblik ouderinformatieavond 21 april:
De oudergeleding noemt in hoofdlijnen de reacties van ouders naar aanleiding van deze avond:
Veel ouders zijn in de basis positief, maar vinden het tijdpad met erg ambitieus.
Er was veel oog voor de positieve kanten van het nieuwe systeem en de negatieve kanten of knelpunten
werden nauwelijks belicht.
Ouders waren niet goed voorbereid op de inhoud van de avond en voelden zich hierdoor overvallen.
Ouders geven aan nooit gevraagd te zijn of zij iets zouden willen veranderen aan het onderwijssysteem.
Het lijkt goed om op korte termijn nog een informatieavond te plannen met meer concrete plannen en
voorbeelden. Voor ouders lijkt nog niet duidelijk wat precies de winst is van een andere groeperingsvorm.
Voor ouders lijkt het nu een omslag ineens. Op een volgende informatie avond kunnen leerkrachten
vertellen wat ze al doen ter voorbereiding, zoals het werken met een weektaak en het zelfstandig werken
buiten de klas.
Schoolbezoek 28 april De Hoeksteen in Voorthuizen
Ben, Arja en Jacomine doen kort verslag van zijn ervaring. Kleine school met unitonderwijs. Veel
onderwijsassistenten (opgeteld ongeveer 1,5 fte). Tijdpad en aanlooptijd was duidelijk langer. Na 3
proefweken zijn ze halverwege het schooljaar begonnen.
Elke unit had een eigen lokaal met eigen hoeken om kinderen wat anders te kunnen laten doen dan de
gewone werkboekjes. Daar waren ook planborden, waarop kinderen konden inschrijven. Alles zag er
geordend en goed georganiseerd uit.
Proefdraaien op de manier zoals het in Voorthuizen is gedaan is niet haalbaar. Op een andere manier
wordt er al wel proefgedraaid met kinderen met weektaken en die in de gang mogen werken.
Er moeten ook fysieke hoeken gemaakt worden in lokalen en de hal.
De TSO heeft ook altijd een budget beschikbaar waarvan eventueel materiaal aangeschaft kan worden.
Ben vraagt of er een plan B is als lopende het schooljaar blijkt dat een en ander toch niet zo goed loopt.
Aan het curriculum gaat in eerste instantie nog niets veranderen, zodat de leerkrachten in eerste
instantie meer tijd kunne besteden aan de organisatievorm. De verandering zit in het geven van gerichte
instructie per groepje leerlingen/per niveau en in het niet meer aanbieden van klassikale rekent-, taal- en
leeslessen.
Besluitvorming
Zowel het team als de ouders zouden het prettig vinden als er een langere aanloop- en voorbereidingstijd
zou zijn. De teamgeleding ziet dat er, bovenop de gewone drukte aan het eind van een schooljaar, veel
werk bij komt kijken: welke leerlingen naar welke groep, leerlinggesprekken, oudergesprekken,
niveaugroepen maken, dagroosters maken en de inrichting van klassen en nevenruimtes aanpassen en
geschikt maken. Er zijn bovendien nog maar een paar teamvergaderingen en 1 studiedag om dit voor te
bereiden.
Dit alles overwegende stemt de MR wel in met de voorgestelde groeperingsvorm, maar zowel de
teamgeleding als de oudergeleding kiest voor een gefaseerde invoering van het beoogde nieuwe
onderwijssysteem van groepsdoorbrekend werken met parallelklassen. Dat houdt in dat het horizontaal
programmeren van vakken in stappen zal plaatsvinden en niet meteen voor alle vakken in een keer. Dit
alles met als doel dat het oorspronkelijk beoogde systeem in januari 2016 volledig operationeel is (en er
in het schooljaar 2016-2017 gewerkt kan gaan worden met unitonderwijs).
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Punten vanuit Werkplan:
-Oudertevredenheidsonderzoek
Deze week is de termijn waarbinnen de enquête kon worden ingevuld verstreken. Arja geeft aan dat er
een lage respons is 39%??
Wellicht heeft dat te maken met lastige toegang tot het ouderportaal.

8

Besluitvorming
De MR stemt in met de voorgestelde groeperingsvorm, maar zowel de teamgeleding als de oudergeleding
kiest voor een gefaseerde invoering van het beoogde nieuwe onderwijssysteem van groepsdoorbrekend
werken met parallelklassen. Dat houdt in dat het horizontaal programmeren van vakken in stappen zal
plaatsvinden en niet meteen voor alle vakken in een keer. Dit alles met als doel dat het oorspronkelijk
beoogde systeem in januari 2016 volledig operationeel is (en er in het schooljaar 2016-2017 gewerkt kan
gaan worden met unitonderwijs).
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Rondvraag
Jacomine: vraagt of de nieuwe leerkracht via een formele sollicitatie is aangesteld. Arja geeft aan dat hij
via interne mobiliteit bij ’t Anker komt en dat daar geen formele sollicitatie voor hoeft plaats te vinden.
Jacomine: vraagt of Matthijs na de zomervakantie aan zal blijven als leerkracht. Op |19 mei hoort Arja
van het bestuur welke mogelijkheden zij heeft voor de formatie. Of Matthijs blijft heeft daarnaast ook te
maken met beoordelingsgesprekken die nog plaats moeten gaan vinden.

Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.40 uur.
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Volgende vergadering
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

Emmy

Juni 2015

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

Nazoeken welke invloed van de MR heeft op onderhoud
schoolgebouw

2

Communicatie intern en met ouders over (zorg)leerlingen

MR

Juni 2015 (In schoolplan)

verbeteren: welke acties onderneemt de school hierin?
3

Evalueren schooladviezen: stroken de adviezen van de school

MR

Juni 2015

Ben

Mei 2015

met de Cito scores of was bijstelling nodig?
4

Informerende en wervende tekst maken voor een nieuw MR
lid oudergeleding

5

Werven van nieuw(e) Mr lid (leden) binnen de teamgeleding

teamgeleding

Mei 2015

6

Inplannen evaluatie/refelectiemoment Mr/directie

Emmy

Begin 2015-2016
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