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Opening
Ben opent de vergadering en heet Marc den Elzen als gast welkom. Hij overweegt zich kandidaat te stellen
voor de MR en zit er deze vergadering bij om een indruk te krijgen van wat er besproken wordt.
Ben leest een gedicht voor getiteld ”druk, druk, druk” . Toepasselijk in deze maatschappij waarin iedereen
het druk heeft. Ben wenst iedereen van harte wat rust toe.
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Mededelingen
Arja deelt mee dat ’t Anker gaat samenwerken met expertisecentrum Uniek, die paramedische
behandeling onder schooltijd doen (logopedie, kinderfysiotherapie, ergotherapie). Zij werken nu al met
een aantal pcbo scholen samen en huren ruimte in de school. Zij werken op basis van zorgverzekering en
hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten. Onder schooltijd zal dit in de ruimte van de bso
gebeuren. Na schooltijd in 1 van de klaslokalen.
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Ingekomen post
Per mail:
-uitnodiging herhalingscursus MR 23 september a.s.
-uitnodiging startcursus MR 8 en 15 september a.s.
-verslag GMR 31 maart 2015 en besluitenlijst
In het postvak:
-infoMR, juni 2015. Interessant is de mogelijkheid tot een gratis quickstart, waarbij de MR 4 uur gebruik
kan maken van ondersteuning door een gekwalificeerde trainer/adviseur van een van de
onderwijsbonden. Na een intakegesprek volgt een bijeenkomst met MR en deels ook met de bestuurder.
Dit kan tot 1 november 2015, opgeven tot 1 oktober 2015, zie www.infowms.nl
Emmy had ook geïnformeerd bij het CNV naar dergelijke begeleiding, maar dat kostte ruim 400 euro.
De Mr maakt graag gebruik van deze mogelijkheid en Jacomine zal de MR hiervoor aanmelden.
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Vorige notulen
Verslag:
Michiel en Ben halen er nog een paar spelfouten uit. Verder is het verslag akkoord.
Actielijst:
Punt 1(Nazoeken welke invloed de MR heeft op onderhoud schoolgebouwen): Emmy heeft dit gedaan en
de MR heeft adviesrecht in klein onderhoud en schoonmaak van het gebouw.
Arja voegt hieraan toe dat voor ’t anker geldt het hele onderhoud bovenschools is en dat de GMR daar
dus adviesrecht op heeft. Wanneer wij op ’t Anker onderhoudsproblemen signaleren gaat dat via Anculus.
Zij zijn gebouwbeheerder.
Punten 2 t/m 4 staan op de agenda van deze vergadering.
1 van 4

Punt 5 (Werven van nieuw(e) Mr lid (leden) binnen de teamgeleding):
Omdat behalve Michiel ook Kelly stopt met MR, zijn er 2 vacatures ontstaan. Annelies en Fre hebben zich
kandidaat gesteld en zullen volgend schooljaar de Mr gaan versterken.
Punt 6 (Inplannen evaluatie/reflectiemoment Mr/directie): dit kunnen we vormgeven met de quickstart
(genoemd bij ingekomen post).
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GMR
Zie verslag GMR maart 2015 en de besluitenlijst. Besluit is o.a. dat de GMR de besluitenlijst na elke
vergadering direct naar de Mr-en stuurt zodat	
  de MR-en sneller geïnformeerd worden over
besluitvorming in de GMR.
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Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Instemming tekst schoolgids 2015-2016
Jacomine en Emmy hebben al wat tekstuele en een paar inhoudelijke aanvullingen gemaild naar Arja.
Deze zijn verwerkt.
Jody vraagt of de nieuwe methode Engels al bekend is. Die zal nog voor het eind van het schooljaar
gekozen worden, zodat er begin van het schooljaar gewerkt kan gaan worden met een nieuwe methode.
Matthijs is hiermee bezig.
Ben geeft ook wat tekstuele punten door aan Arja. Inhoudelijk noemt hij het wijkteam: de samenwerking
met het wijkteam staat niet expliciet genoemd.
Het groepsdoorbrekend werken gefaseerd invoeren vinden we in de schoolgids niet terug. Arja zal dit
nog aanvullen.
Cora gaat voor alle groepen 4 t/m 7 rots en watertraining verzorgen (groep 4, 5, 7). De huidige groep 5
en straks groep 6 heeft de training dit jaar al gevolgd en zal onderhoudstraining krijgen. Cora krijgt
volgend schooljaar geen eigen klas.
Dit jaar worden de foto’s in de schoolgids niet geactualiseerd. Volgend jaar zal een leerkracht met als
hobby fotografie voor nieuwe foto’s zorgen.
De schoolgids zal dit jaar als ebook uitkomen.
Jody vraagt naar de namen van nieuwe leerkrachten (Dick van Kesteren- groep 7/8, Marina Jansen groep
4, Yvonne Dop 2/3b) die in de schoolgids zijn genoemd. Zij komen via interne mobiliteit binnen. Ouders
zijn hier niet via een nieuwsbrief van op de hoogte gesteld, maar lazen op de leerlingenlijsten de namen
van nieuwe leerkrachten. Dit apart in een mail/brief vermelden is een aandachtspunt voor een volgende
keer.
De MR stemt in met de tekst wanneer genoemde wijzigingen worden doorgevoerd.

Instemming formatieverdeling.
We krijgen een nieuwe versie van Arja. Er was een regel teveel verborgen. En de vakleerkracht
bewegingsonderwijs wordt niet uit formatie betaald, dus dat heeft zij gewijzigd.
De formatie voor onderwijsassistent is gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Verder zijn er geen
veranderingen in de formatie.
Arja geeft nog wel aan dat in het najaar Hans waarschijnlijk weer geopereerd zal worden. Een conciërge
mag formeel pas vervangen worden als diegene 3 maanden ziek is. Arja wil graag voor de rust in de
school wel graag vanaf het begin een paar ochtenden per week een vervanger regelen en wil daar wat
extra geld voor inzetten. Er was toestemming om tot -30 te gaan, dus het tekort blijft binnen de marges
(is in dit voorstel -20).
Wanneer er in januari 2016 meer leerlingen zijn (teldatum), zal er direct naar rato formatie bij komen en
kan het tekort nog lager uitkomen.
De MR stemt in met schoolformatieplan 2015/2016
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Instemming PMR implementatie overlegmodel 2015-2016
Binnen het pcbo is gekozen voor het overlegmodel. In de cao staat dat je met meerderheid van het team
over de toepassing van het overlegmodel moet besluiten en het daarna voorgelegd moet worden aan de
personeelsgeleding van de MR. Binnen het team is hier al over gestemd en hebben alle aanwezigen
positief gestemd. De Cao zegt dat je dit na 3 jaar moet herhalen. Arja vraagt echter instemming voor
alleen dit schooljaar omdat het lastig is 3 jaar vooruit te kijken.
Marc vraagt hoe de 32 gezamenlijke scholingsuren ingezet worden. Zijn de leerlingen dan vrij? Arja geeft
aan dat dit zijn momenten waarop geen lessen zijn. Soms zijn dit middagen bv. voor vakanties en ook
aan het eind van de zomervakantie en in de meivakantie zijn dagen gepland. Van augustus tot juni zal er
externe begeleiding zijn voor de veranderingen in het onderwijs in de persoon van Ineke van Sijl.
De PMR stemt in met het voorstel.
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Agendapunten vanuit de MR
Communicatie intern en met ouders over (zorg)leerlingen verbeteren: welke acties onderneemt de school
hierin?
Arja neemt deze punten mee in het onderwerp ouderbetrokkenheid en in de nieuwe schoolplanperiode.
Er is veel tijd gaan zitten in de nieuwe groeperingsvorm. Dit punt is daardoor blijven liggen. Het is wel in
het team besproken en geconstateerd dat er nog geen duidelijk format is met betrekking tot
zorgleerlingen en communicatie hierover tussen leerkrachten en tussen leerkracht en ouders, maar hier
zijn nog geen concrete acties op ondernomen. In het werken is er aandacht voor, beleidsmatig is dit nog
blijven liggen. De organisatie van de zorgstructuur is een punt van aandacht bij het invoeren van de
andere onderwijsvorm komend schooljaar.
Jody geeft aan dat het bij overdracht naar andere leerkrachten nu aan het eind van het schooljaar wel
belangrijk is dat alles wordt overgedragen en daar geen zaken blijven liggen.
Voor komend jaar voor de Mr geldt dat het actiepunt helderder moet worden omschreven zodat Arja ook
beter weet wat de MR met dergelijke onderwerpen wil in de vergadering.
Michiel oppert het idee een persoon verantwoordelijk te stellen voor een onderwerp en dat deze persoon
dit tijdig navraagt. Zo blijven er geen zaken liggen omdat ze te vaag omschreven of niet specifiek
iemands verantwoordelijkheid zijn.
Evalueren schooladviezen en Cito uitslagen
Michiel heeft dit nagevraagd bij Antoinette en Matthijs. Er is geen bijstelling van de schooladviezen nodig
geweest naar aanleiding van de Cito.
Het schooladvies is ook in overleg met de groep 7 leerkracht en op basis van de resultaten van de
entreetoets weloverwogen en goed voorbereid tot stand gekomen.

MR verkiezingen
Ben heeft een informatief en wervend stukje geschreven. Ben mailt dit naar Arja en zal vragen of zij deze
apart naar ouders wil mailen. Aanmeldeingen voor de zomervakantie. Bij meerdere aanmeldingen
verkiezing na de vakantie, bij voorkeur op de informatieavond begin september om zoveel mogelijk
stemmen te verkrijgen.
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Besluitvorming
Er zijn 2 stukken ter besluitvorming voor de MR. Ben tekent instemming tekst schoolgids en instemming
schoolformatieplan 2015-2016. Eer is 1 stuk ter besluitvorming voor de PMR. Emmy tekent instemming
van de toepassing van het overlegmodel ’t Anker.
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Rondvraag/ W.v.t.t.k.
Ben vraagt hoe de voorbereidingen voor volgend jaar verlopen. De teamgeleding geeft aan dat op de
laatste studiedagen tijd is besteed aan
het maken van een dagrooster: wanneer activiteiten in de basisgroep, wanneer in niveaugroepen, etc.
3 van 4

het groepsoverstijgend beginnen met rekenen.
een inventarisatie van de aanwezige materialen om kinderen zelfstandig te kunnen laten werken.
Het samenstellen van de nieuwe groepsindeling: welke kinderen in welke basisgroep?
De kinderen zijn nog niet verdeeld op niveaus. Dat komt begin volgend jaar, aan het eind van de
zomervakantie.
Er is enthousiasme in het team en wat lucht doordat een en ander gefaseerd ingevoerd gaat worden.
Het is vandaag de laatste vergadering van Michiel. Hij heeft met veel plezier in de MR gezeten.
Ook voor Jody is het de laatste vergadering. Ze heeft het erg leuk gevonden, maar is ook blij met de
extra tijd die nu vrijkomt.
De MR leden zijn erg blij met hun betrokkenheid en inzet de afgelopen tijd!
Jacomine vraagt hoe er is gereageerd door ouders en leerlingen op de nieuwe groepindeling, met name
voor de huidige groep 7. Bij die laatste groep was de onrust ontstaan. Michiel heeft van ouders weinig
reacties gekregen. Met de kinderen is een groepsvergadering gepland, waar ook Arja bij is
aangeschoven om vragen van leerlingen te beantwoorden. De leerlingen van groep 7 hebben zelf een
voorstel voor een groepsindeling gedaan. Dit is grotendeels gehonoreerd. Jody voegt toe dat dit positief
is, maar dat je in dit soort gevallen wel alert moet blijven op groepsdruk. Er zou ook met een sociogram
gewerkt kunnen worden omdat het dan anoniemer is.
Emmy geeft aan dat de indeling voor groep 1/2 en groep 2/3 een hele puzzel was. Er moest een goede
verdeling komen van groep 2 leerlingen in alle groepen. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met
wensen van ouders. Criteria in de verdeling waren: werkhouding, zelfstandigheid en kinderen die extra
zorg nodig hebben zijn evenredig verdeeld over de groepen.
Marc gaat nadenken over het zich al dan niet beschikbaar stellen als kandidaat voor de MR.

Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.15 uur.
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Volgende vergaderingen
????

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

MR aanmelden voor gratis Quickstart

Jacomine

Juni 2015

2

Terugkoppelen aan tem wat er in MR bvergadering is

teamgeleding

na elke vergadering

??

2015/2016

besproken
3

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

4

Eerste vergadering schooljaar 2015/2016 plannen

Ben

Augustus 2015

5

Jaarplanning MR maken

Emmy?

September 2015
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