V er s l a g M R 't An k e r nr. 06 / schooljaar 2011/2012
11-06-12

Aanwezig

Pieterjan van den Akker, Karen Daman, Josje van Dijk, Adriëlle Meijer,
Eefje Oosterhof, Antoinette Verhorst, Michiel Zevering

Afwezig Notulist Karen Daman
Onderwerp Verslag MR 11 juni 2012

1

Opening
Pieterjan heet iedereen welkom. De opening van vandaag wordt verzorgd door Adriëlle met een
passage uit het boek ' Geweldloze communicatie'.

2

Reacties/vragen verslag en doornemen actiepunten verslag vorige vergadering
Geen tekstuele opmerkingen. Karen stuurt het verslag als definitieve versie rond.
Naar aanleiding van het verslag:
– Besluit over 1 of 2 weken meivakantie is nog niet gevallen. Gaat in overleg met de directies
van de andere buurtscholen.
– De planning van de uitjes is opgenomen in een weekmemo naar alle leerkrachten. De
planning van de spreekavonden is nog niet besproken, staat gepland voor de studiedag.

3

Agendapunten vanuit de directie: bestuursformatieplan
Status: ter instemming
Het concept-plan is ter informatie al naar de stichting gestuurd. De MR gaat het plan beoordelen.

4

Agendapunten vanuit de directie: continurooster
Status: ter informatie
Josje stelt een ouderenquete voor. Daarnaast is ook afstemming in ABC-verband en met de BSO's
van belang. Het directieberaad stelt dat afstemming op wijkniveau nog belangrijker is dan op
stichtingsniveau.
Er is al een werkgroep 'Schooltijden' (bestaande uit directeuren) vanuit PCBO Amersfoort die een
notitie heeft geschreven. Initiatief hiertoe lag bij de stichting PCBO. Er komen
voorlichtingsbijeenkomsten, gericht op teams.
Twee PCBO-scholen hebben al andere schooltijden, de Berkenschool gaat starten.

5

Agendapunten vanuit de directie: taakbeleid
Status: ter informatie
Het taakbeleid is al door de GMR goedgekeurd.
Het taakplan per school moet door de personeelsgeleding van de MR goedgekeurd worden. Het
taakplan wordt tijdens de komende studiedag besproken. Als er consensus is, kan de
personeelsgeleding meteen de knoop doorhakken.

6

Agendapunten vanuit de MR: realisatie jaarplan
Is nog niet gebeurd. Staat gepland voor de komende studiedag.
Het nieuwe jaarplan vloeit voort uit het oude jaarplan. Josje stuurt het jaarplan toe zodra het
gereed is.

7

Agendapunten vanuit de MR: zorgplan 2012/2013
Het zorgplan is een meerjarenplan dat nog niet aan herziening toe is. Dit wordt volgend jaar
1 van 3

gedaan door de IB'er (denk aan zittenblijven, versnellen, etc.). Tijdens de 2e MR-vergadering de
voortgang agenderen.
De toetskalender is er nog niet.
8

Agendapunten vanuit de MR: verantwoording en vaststelling ouderbijdrage
Pieterjan heeft bij de penningmeester van de oudercommissie de kascontrole gedaan. Was
helemaal in orde, complimenten voor Gerrit.
Het gaat goed met de kas. Van de ouderbijdragen kunnen ook extra dingen bekostigd worden.
Een verhoging is niet nodig.

9

Agendapunten vanuit de MR: formatie/bemensing groepen
Er is een kandidaat voor een aantal uren in de bovenbouw. De bemensing is nog niet rond, deze
wordt op korte termijn besproken.

10

Agendapunten vanuit de MR: huisvesting groepen
De MR had eerder voorgesteld om een aparte groep 2 te huisvesten op het Grote Anker en de
andere kleuters op het Kleine Anker. Dit voorstel is niet overgenomen:
– er gaan veel kinderen naar groep 2, dit kan niet in één groep
– er is bewust gekozen voor een combinatie van groep ½
De MR pleit ervoor de instroomkleuters te huisvesten in het Kleine Anker, en niet zoals nu in het
Grote Anker. Josje neemt dit mee in de bespreking met de IB'er.

11

Agendapunten vanuit de MR: evaluatie sociale veiligheid
Is nog niet gebeurd. Staat op de agenda van de studiedag in september. Sociale veiligheid heeft
de hoogste aandacht.

12

Agendapunten vanuit de MR: coördinatie TSO
Er is nog geen nieuwe coördinator. Een van de overblijfouders neemt de rol van aanspreekpunt
op zich.

13

Planning vergaderdata volgend schooljaar
30 augustus intern overleg MR
1e MR vergadering 24 september.

14

Rondvraag overleg directie
De MR neemt afscheid van Pieterjan (oudergeleding, voorzitter) en Antoinette (teamgeleding,
tijdsbewaker) met grote dank voor hun bijdrage aan de MR.

15

Samenstelling personeelsgeleding 2012-2013
Kelly neemt het stokje volgend schooljaar van Antoinette over.

16

Terugkoppeling vanuit GMR
Niet besproken.

17

Ingekomen post
Geen.

18

Besluitvorming
De MR heeft nog enkele vragen over het formatieplan. Karen mailt deze door aan Josje. De
personeelsgeleding beoordeelt de antwoorden en geeft toestemming. Het instemmingsformulier
moet dus aangepast worden.

19

Rondvraag MR
Geen.
2 van 3

14

Afsluiting
Pieterjan sluit de vergadering om 21.30.

Volgende vergaderingen
onderling overleg: 30 augustus
1e MR-vergadering: ma 24 september
2e MR-vergadering: voortgang zorgplan

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 Evaluatie sociale veiligheid, keuze maken voor wel/geen

teamgeleding +

september

Actie

kanjertraining

directie

5 Website Anker bespreken in teamvergadering

Michiel

september

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

Ben

n.t.b.

oudergeleding

september

Michiel/

voor einde schooljaar

schoolbegroting bespreken in GMR
7 Procedurevoorstel doen voor oppakken thema

'continurooster'
8 Planning spreekavonden 2012-2013

teamgeleding
9 Doorsturen vragen formatieplan aan Josje

Karen

voor einde schooljaar
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