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Opening
Eefje heet iedereen welkom. De opening van vandaag wordt verzorgd door Ben met de tekst van
de rouwadvertentie van Tim Ribberink. Boodschap is dat pesten verstrekkende consequenties kan
hebben en bij de wortel aangepakt moet worden.
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Vorige notulen
Geen tekstuele opmerkingen. Karen stuurt het verslag als definitieve versie rond.
Naar aanleiding van de actiepunten:
– Ad 4: Michiel en Jarno zitten in de PR-commissie en hebben groen licht gekregen om de
website te gaan aanpakken. De eerste stap is dat ze zich gaan oriënteren op de websites van
andere scholen – wat stralen deze uit en wat spreekt hierin aan.
– Ad 5: is uitgezet en loopt (beleidskeuzes begroting).
– Ad 10: het feit dat er volgend schooljaar een verplichte meivakantie is, wil niet zeggen dat je
geen extra week vrij mag geven. Punt laten staan in de actielijst.
– Ad 14: is gedaan. Leerkrachten kunnen nog niet alles in ParnasSys kwijt. Eerst moeten er
nieuwe methodes worden aangeschaft. Als ouder kunnen inzien van cijfers is daarom nog
niet aan de orde. Op de Bolster kan dit bijvoorbeeld al wel. Een aantal methodes is aan
vervanging toe (aardrijkskunde, biologie, taal, technisch lezen). Er komt een lijstje met
afschrijvingstermijnen van methodes.
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Mededelingen
Eefje deelt mee dat ze per 1 januari in dienst komt bij de stichting PCBO, ze gaat een traineeship
volgen ter voorbereiding op een functie als schoolleider. Deze functie is niet te combineren met het
lidmaatschap van de MR. Eefje ziet zich daarom genoodzaakt zich terug te trekken als MR-lid.
We spreken af de andere ouder die zich tegelijk met Ben en Eefje had aangemeld te polsen; wil zij
de plaats van Eefje innemen? We realiseren ons dat dit niet conform de statuten is. Echter: aan het
eind van het schooljaar komt de MR-zetel van Karen vrij. Andere ouders met belangstelling zijn dan
alsnog in de gelegenheid hun belangstelling kenbaar te maken.
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Ingekomen post
– Brief van het ministerie van OC&W over de invoering van passend onderwijs.
– Brief van de Inspectie van het onderwijs: aan het Anker is een basis-toezichtsarrangement
toegekend.
– Tijdschrift Info.MR.
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Terugkoppeling vanuit de GMR
Geen.
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Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur

Jaarplan
De MR heeft het nieuwe jaarplan nog niet ontvangen. Kelly vraagt het jaarplan op bij Johan.
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Agendapunten vanuit de MR

Speerpunten MR en bijbehorende doelen schooljaar 2012-2013
Sociale veiligheid:
– Vanuit het team zijn er resultaten geformuleerd. Deze zijn herkenbaar voor de oudergeleding.
Een tip is om de resultaten meer SMART te formuleren. Dit is helderder bij het bespreken van
de voortgang in het team.
– De vreedzame school komt terug op iedere bouwvergadering. Er worden onderling
klassenbezoeken afgelegd en er is een stuurgroep.
– De algehele sfeer op school is goed. Er is veel meer rust dan vorig jaar. Er wordt gemengd
(klassen door elkaar) gespeeld op het schoolplein. Er zijn minder conflicten.
– Ouderparticipatie maakt deel uit van de door het team benoemde resultaten. De
oudergeleding merkt op dat dit nog niet erg gebeurt. De ouderavond is pas volgend voorjaar.
Een tip voor de leerkrachten is om voor schooltijd allemaal op het plein te gaan staan. Dit is
laagdrempeliger voor de ouders. Deze tip wordt mee teruggenomen naar het team.
Zorg:
– Doel: de zorg is afgestemd op de behoeften van zowel de zwakke leerlingen als de begaafde
leerlingen.
– Er is al een zorgplan. De structuur staat en loopt. Bijvoorbeeld: plannen per klas en per kind,
per zorgperiode. De IB'er houdt de schoolontwikkeling in de gaten, ondersteunt kinderen met
een rugzak, ondersteunt leerkrachten en onderhoudt contact met externe instanties.
– De protocollen voor dyslexie en hoogbegaafdheid onder de loep nemen. Zijn deze nog
actueel en goed? De teamgeleding stemt af met de IB'er.
Communicatie:
– De doelen hebben betrekking op: voor ouders is er een lage drempel om met de school in
contact te komen; ouders worden frequent geinformeerd over belangrijke ontwikkelingen in
de school; ouders kunnen zich via een aantrekkelijke en actuele website op de hoogte stellen
van het reilen en zeilen van de school; de interne communicatie is adequaat en draagt bij aan
een prettig werkklimaat.
– Heel prettig dat er huisbezoeken bij de nieuwe kleuters worden gedaan.

Terugkoppeling bijeenkomst continurooster
Michiel en Karen zijn naar een informatieavond over andere schooltijden geweest. Deze avond
was zeer informatief. Er is documentatie rondgemaild.
Duidelijk is geworden dat het invoeren van andere schooltijden een ingrijpend en tijdrovend
proces is. We spreken daarom af om dit punt pas te agenderen zodra er een nieuwe directeur is.
Ouderenquete Klaarovers/verkeersveiligheid
– Aan het begin van dit schooljaar is een enquête uitgezet over de wenselijkheid van
klaarovers. Aanleiding voor deze enquete was dat leerkrachten liever geen klaarover meer
zijn. Het is een flinke belasting en het tijdstip is erg ongelukkig – direct na schooltijd, de
leerkracht is dan juist bezig met leerlingen of ouders in de klas.
Er zijn 43 enquetes teruggekomen. De helft van de respondenten laat de kinderen oversteken
met klaarovers. Eveneens de helft van de respondenten vindt toezicht belangrijk. 10 ouders
zijn bereid te helpen als klaarover.
Het team heeft het voorgenomen besluit om te stoppen met de klaarovers en wil dit toetsen
bij de oudergeleding. De oudergeleding gaat hiermee akkoord. Een belangrijk argument is
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–
–

dat kinderen die te jong zijn om zelf naar school te gaan door de ouders gebracht en gehaald
worden. Kinderen die zelfstandig naar school mogen lopen, kunnen ook zelf oversteken.
Bovendien staat er alleen een klaarover na schooltijd, en niet voor schooltijd.
Er is een zebrapad aangevraagd bij de gemeente.
Verder is vanuit de buurt het verzoek gekomen om niet op de parkeerplaatsen van
omwonenden te parkeren. Ook het pal voor de school stoppen van auto's levert gevaarlijke
situaties op. Dit punt wordt opgepakt door de verkeerscommissie.

Schoolkerkdienst
Het team constateert dat de schoolkerkdienst niet zo goed wordt bezocht. Er is een commissie
identiteit aangesteld die zich bezint op mogelijke alternatieven om uiting te geven aan de
identiteit van de school, de saamhorigheid te vergroten en mensen met elkaar te verbinden.
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Besluitvorming
Geen punten ter besluitvorming
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Rondvraag
Geen punten.
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Afsluiting
Eefje sluit de vergadering om 21.30.

Volgende vergaderingen
– donderdag 10 januari (opening door Kelly)
– donderdag 7 maart (opening door Michiel)
– donderdag 25 april (opening door Adrielle)
– maandag 1 juli (opening door Karen)

Actielijst
Wie

Wanneer

1 Stukken vóór MR-vergaderingen versturen

directie

paar dagen voor elke vergadering

2 Stukje schrijven voor de nieuwsbrief

secretaris

na elke MR-vergadering

3 Post scannen op relevantie

secretaris

vóór elke volgende vergadering

4 Website Anker bespreken in teamvergadering

Michiel

oktober

5 Beleidskeuzes en regelruimte individuele scholen t.a.v.

Ben

loopt

6 Fototoestel mee voor fotomoment MR

Karen

januari of maart

7 Informeren naar MR-cursus bij de GMR (Quirine)

Ben

2012

8 Doorgeven dat Ben contactpersoon wordt voor

voorzitter

voor volgende vergadering

voorzitter

voorjaar

10 Bekijken jaarboek primair onderwijs

allen

laten rouleren, Karen als 1e

11 Uitzoeken hoe andere scholen zijn omgegaan met de

Michiel

voordat de procedure start

Actie

schoolbegroting bespreken in GMR

bovenschools management
9 Agenderen overzicht lesuren op jaarbasis en aantal

vakantieweken

adviesrol bij aanstelling van een nieuwe directeur
12 Toekomstig agendapunt: vergroten ouderparticipatie

Ntb

ouderavonden (b.v leren van ervaringen vrije school).
13 Jaarplan opvragen bij Johan

Kelly

voor de volgende vergadering

14 Laagdrempeligheid aanspreken leerkrachten op plein

teamgeleding

voor de volgende vergadering

15 Afstemmen met IB'er over actualiteit zorgprotocollen

teamgeleding

voor de volgende vergadering

16 Agenderen andere schooltijden

MR

wachten op komst nieuwe directeur

meenemen naar het team
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