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1

Opening
Pieterjan heet iedereen welkom. De opening van vandaag wordt verzorgd door Pieterjan met het
gedicht “De vissen” uit gedichtenbundel “Voel je wat ik voel” van Jan van Coillie.

2

Reacties/vragen verslag en doornemen actiepunten verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen. Karen stuurt het verslag als definitieve versie rond.

3

Agendapunten vanuit de directie: personeel
Status: informatief
Anneloes heeft opgezegd, zij kon in haar andere baan urenuitbreiding krijgen. Josje heeft IB'er Els
gevraagd om de 'pre-teaching' over te nemen en andere belangrijke taken, zodat de zorg voor de
rugzakleerlingen gecontinueerd kan worden.
De herindicatie voor de rugzakleerlingen loopt nog; Josje heeft alvast gesproken met een mogelijke
nieuwe onderwijsassistent.

4

Agendapunten vanuit de directie: formatie en groepsindeling 2012-2013
Status: ter advies
Hierover is in het team al gesproken. Het voorstel is om 9 groepen te formeren: 3 groepen 1/2
en een groep 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voor het aantal kleutergroepen van drie is gekeken naar het aantal
kleuters dat doorstroomt naar groep 3 en het aantal instromende kleuters.
– De bemensing is nog niet bekend. Hiervoor moet eerst gekeken worden naar verzoeken voor
vermindering of uitbreiding van uren, ouderschapsverlof, etc.
– De MR vraagt naar de argumentatie om voor één grote groep 4 te kiezen. Josje geeft aan dat
er een kind is verhuisd en dat er mogelijk nog een kind vertrekt. Daarnaast heeft het team
aangegeven dat het klassenmanagement van een combigroep lastig is. De voorkeur gaat uit
naar een volle groep van één leerjaar. Ook het plaatsen van een deel van de kinderen in een
andere groep vindt het team geen optie (een groep 6 en 6/8 zoals die ooit bestond). De
leerkrachten zien dat de kinderen steeds meer één groep worden en willen de kinderen niet
uit elkaar halen. De huidige groep 4 is een uitzondering, alle andere klassen hebben tussen
de 19 en 25 kinderen. Josje probeert een leerkracht in opleiding (LIO) aan te trekken ter
ondersteuning voor een half jaar.
– De MR vraagt naar de sekseverhouding in de nieuwe groep 3; deze zal bijna uitsluitend uit
meisjes bestaan. Josje geeft aan dat de jongen/meisje verhouding geen reden is voor een
combigroep. Het is belangrijk om in groep 3 alle aandacht aan het beginnend lezen te kunnen
geven, vandaar de voorkeur voor een homogene groep.
– De MR vraagt naar de huisvesting van de 3e groep 1/2. Josje benoemt dat deze gewoon
weer in het Grote Anker gehuisvest wordt en niet in het Kleine Anker (in plaats van de
peuterspeelzaal). Het is aannemelijk dat er het schooljaar daarna maar twee kleutergroepen
zijn. De MR benoemt dat het Kleine Anker beter is toegerust voor de allerjongsten. Bovendien
is de afzonderlijke huisvesting van de kleuters op het Kleine Anker voor ouders juist een van
de argumenten om voor 't Anker te kiezen. De MR vraagt Josje een alternatief voor te leggen

aan het team, namelijk een aparte groep 2 op het Grote Anker.
5

Agendapunten vanuit de directie: meivakantie 2013
Status: advies
Op stichtingsniveau is gesproken over een meivakantie van twee weken, reagerend op de vraag
vanuit ouders. Dit betreft een mogelijke uitbreiding van de vakantie voor de kinderen, niet voor
de leerkrachten. Elke directeur moet eerst de consequenties berekenen (maken de leerkrachten
voldoende lesgebonden uren, krijgen de leerlingen voldoende uren).

6

Agendapunten vanuit de MR: formatie, groepsindeling en huisvesting groepen
Al besproken bij punt 4.

7

Agendapunten vanuit de MR: bespreken voortgang thema's MR
Zorg:
– De zorgstructuur staat en loopt.
– Er komen extra bijeenkomsten voor het rekenverbetertraject om de leerkrachten meer
handvatten te geven.

Sociale veiligheid:
– Geen nieuwe ontwikkelingen. De evaluatie en de eventuele keuze voor de Kanjertraining is
gepland voor het eind van het schooljaar, zie de actielijst.
Communicatie binnen team en met ouders:
– Website: wordt volgend schooljaar, zie de actielijst.
8

Rondvraag overleg directie
– Coördinatie TSO: er is nog geen opvolger. Volgende keer agenderen agenderen i.v.m.
kwaliteit en continuiteit.
– Kan het hek verbeterd worden om verdere vernielingen op het plein te voorkomen? Het
voorkomen van vernielingen heeft de volle aandacht van Josje.
– Planning spreekavonden en uitjes: vermelden in het weekmemo en meenemen bij de
jaarplanning van het nieuwe schooljaar.

9

Voorbereiding volgende vergadering
Evaluatie huidige jaarplan
Voorzet nieuwe jaarplan
Zorgplan

10

Terugkoppeling vanuit GMR
Niet besproken.

11

Ingekomen post
Geen.

12

Besluitvorming
Geen punten ter besluitvorming.

13

14

Rondvraag MR
De invulling van de teamgeleding voor het nieuwe schooljaar is nog niet rond. Antoinette meldt
aan het team dat zij bereid is langer door te gaan met de MR.
Afsluiting
Pieterjan sluit de vergadering om 21.45.

Volgende vergaderingen
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.

Ben

n.t.b.

oudergeleding

september

Josje

voor 11 juni

schoolbegroting bespreken in GMR
7 Procedurevoorstel doen voor oppakken thema

'continurooster'
8 Alternatief voor groepsindeling (aparte groep 2 op Grote

Anker) voorleggen aan het team
9 Bespreking samenstelling teamgeleding nieuwe schooljaar Antoinette
10 Aandacht voor planning spreekavonden en uitjes in

weekmemo en jaarplanning 2012-2013

Michiel/
teamgeleding

voor einde schooljaar
voor einde schooljaar

