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1

Opening
Pieterjan heet iedereen welkom. De opening van vandaag wordt verzorgd door Michiel met een
selectie uit “U bent altijd bij ons”, een gebedenboek voor kinderen.

2

Reacties/vragen verslag en doornemen actiepunten verslag vorige vergadering
– Enkele tekstuele verbeteringen in het concept-verslag. Karen stuurt een aangepast verslag
rond.
– Naar aanleiding van het verslag: er komen van diverse scholen in het VO rapporten terug
over de kinderen. Jelte zit in het bavo-overleg.

3

Quick scan identiteit
Status: informatief
In het directieberaad is besproken over hoe de PCBO-scholen zo goed mogelijk op de kaart
gezet kunnen worden m.b.t. 'identiteit'. Er is een extern bureau ingehuurd dat met het team de
missie en visie gaat herijken. De eerste stap is een quick scan t.a.v. normen en waarden.
Deze quick scan is een aanzet tot profilering van 't Anker binnen de wijk.

4

Rekenverbetertraject
Status: informatief
Er is een analyse gemaakt van de rekenopbrengsten; deze zijn besproken met een externe
deskundige. Er zijn zorgen over de opbrengsten van individuele leerlingen. In vier groepen zijn
kinderen teveel achteruit gegaan. Er vinden daarom nog twee nieuwe bijeenkomsten plaats met
het team ter ondersteuning.

5

Open dag PCBO
Status: informatief
De open dag vindt plaats op 15 maart. Er is een flyer gemaakt, die verspreid wordt door
kinderen uit groep 7. Leerlingen uit groep 8 gaan weer ouders rondleiden.

6

MOP
Status: informatief
De aanvragen voor het MOP (meerjaren onderhoudsplan) zijn deels gedaan bij de gemeente en
deel bij de stichting PCBO. De belangrijkste toezeggingen betreffen:
– schilderwerk buiten;
– binnenwerk lokalen (stucwerk en schilderen);
– het riool;
– urinoirs.

7

Voortgang thema's MR
Zorg:
– Loopt, geen speciale aandachtspunten.

Sociale veiligheid:
Het protocol “De veilige school” is onlangs geëvalueerd in het team. De conclusies:
– protocol er eerder bijpakken;
– bewuster bezig zijn met het protocol;
– er naar ouders toe explicieter over zijn als je het protocol gebruikt.
Wat betreft preventie: aan het eind van het schooljaar, bij de evaluatie van het jaarplan, wordt
in het team een knoop doorgehakt over de inzet van de kanjertraining. Andere preventieve
maatregelen zijn de teamtrainingsbijeenkomsten over omgaan met moeilijk gedrag, de lessen
over leerlingbemiddeling en de inzet van het Taakspel. Wel maakt de teamgeleding de
kanttekening dat je ook met de Kanjertraining pesten nooit helemaal kunt voorkomen.
Communicatie binnen team en met ouders:
– Teamcoaching loopt nog.
– Website is nog niet op de agenda van de teamvergadering aan bod geweest, doorschuiven
naar nieuwe schooljaar.
8

Ingezonden brief groepsgrootte groep 4
De MR heeft een brief ontvangen van de ouders van een kind uit groep 4. Zij maken zich
zorgen over de kwaliteit van het onderwijs in groep 4 na de samenvoeging van groep 4a en 4b
in januari.
Josje geeft aan de zorg van deze ouders heel goed te begrijpen. Een dergelijke groep is ook
groot, maar vergeleken met diverse andere scholen niet ongebruikelijk. Daar staat tegenover
dat de kinderen 1,5 jaar onderwijs hebben gehad in een groepsomvang die eerder past bij het
speciaal onderwijs. Het alternatief was een hele grote kleutergroep.
In de nieuwe groep 4 is er alles aan gedaan om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten,
bijvoorbeelde de inzet van het Taakspel om de werkhouding te verbeteren.
Per jaar zal opnieuw bekeken moeten worden wat de meest gewenste groepssamenstelling en
bijbehorende huisvesting is. De MR heeft hier een rol in, namelijk bij de vaststelling van het
formatieplan.

9

Rondvraag overleg directie
Geen punten.

10

Verkiezing vacatures oudergeleding
Een van de drie kandidaten voor de vacatures in de oudergeleding heeft zich teruggetrokken.
Het uitschrijven van verkiezingen voor de resterende twee vergaderingen van het jaar is
onzinnig. Pieterjan stuurt de andere twee belangstellenden een mail met het verzoek in
onderling overleg af te stemmen wie per direct zitting neemt in de MR en wie na de
zomervakantie.
Antoinette's termijn loopt af, maar zij is bereid een jaar langer te blijven i.v.m. de continuiteit in
de teamgeleding.
Vanuit de GMR is gevraagd of een ouderlid namens 't Anker zitting kan nemen in de GMR.
Pieterjan informeert of dit iets is voor een van de nieuwe MR-leden.

11

Terugkoppeling vanuit GMR
Niet besproken.

12

Ingekomen post
Geen.

13

Besluitvorming
Geen punten ter besluitvorming.

14

15

Rondvraag MR
Karen: heeft een mail ontvangen van een ouder die een aantal verbetersuggesties heeft t.a.v.
de rapporten, de planning van de spreekavonden en de planning van uitjes. Stuurt de mail door
ter bespreking in het team.
Afsluiting
Pieterjan sluit de vergadering rond 22.00.

Volgende vergaderingen
23 april – opening door Pieterjan
11 juni – opening door Adriëlle

Actielijst
Wie

Wanneer

1 Stukken vóór MR-vergaderingen versturen

Josje

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 +

juni

Actie

kanjertraining

Josje

5 Website Anker bespreken in teamvergadering

Michiel

september

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

Adriëlle

n.t.b.

oudergeleding

september

Pieterjan

maart

Karen

maart

schoolbegroting bespreken in GMR
7 Procedurevoorstel doen voor oppakken thema

'continurooster'
8 Terugkoppelen bespreking ingezonden brief

groepsgrootte aan de betreffende ouders
9 Doorsturen mail over planning spreekavonden etc.

10 Bespreking samenstelling teamgeleding nieuwe schooljaar Antoinette

voor einde schooljaar

11 Informeren naar lidmaatschap GMR bij nieuwe ouderleden Pieterjan

maart

