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1

Opening
Pieterjan heet iedereen welkom. De opening van vandaag wordt verzorgd door Karen met een
selectie uit het artikel 'We raken getalenteerde jongens kwijt' van hoogleraar pedagogiek Louis
Tavecchio (magazine School!, september 2011).

2

Reacties/vragen notulen en doornemen actiepunten notulen vorige vergadering
– Enkele tekstuele verbeteringen bij punt 6 van het vorige verslag. Karen stuurt een
aangepast verslag rond.
– Naar aanleiding van het verslag: besloten om te stoppen met de combifunctionaris cultuur
(CFC). Een van de redenen hiervoor is dat de Kubus en de Magneet zijn afgevallen. Een
andere reden is dat 't Anker niet de twee disciplines toegewezen heeft gekregen die
aangevraagd waren; het aanbod van de CFC heeft dan te weinig toegevoegde waarde.

3

Schoolbegroting
Status: ter advisering.
De begroting wordt doorgesproken. Pieterjan merkt op dat de onderliggende beleidskeuzes niet
transparant zijn. Josje benoemt dat de schoolbegroting onder de lopende organisatie valt; de
echte beleidskeuzes zijn terug te vinden in het MIP en MOP, omdat hierin
investeringsvoorstellen worden gedaan.
Afgesproken wordt dat dit onderwerp wordt doorverwezen naar GMR-verband.

4

Personeelszaken
Antoinette komt 9 februari terug van zwangerschapsverlof. Antoinette en Annelies draaien
samen de instroomgroep, waarbij Annelies op woensdag het ouderschapsverlof van Antoinette
invult.

5

Jaarplan: stand van zaken
Josje geeft een toelichting op de voortgang van de realisatie van het jaarplan.
– rekenverbetertraject: loopt
– project 'afstemming': loopt
– coöperatief leren: loopt nog niet. Kelly gaat dit oppakken in het kader van haar studie
– leerlingbemiddeling: loopt nog niet goed genoeg; de nieuwe bovenbouwleerkrachten
moeten het gedachtengoed nog beter leren gebruiken
– werken met digibord uitbreiden: wordt opgestart
– meer/hoogbegaafdenbeleid: protocol is er, maar wordt nog niet genoeg mee gedaan
– handelingsgericht werken: loopt goed
– kwaliteitszorg: loopt
– personeel: POP en functioneringsgesprekken volgen nog; collegiale consultatie gaat nog
gebeuren
– ouders: ouderpanel/klankbordgroep opgestart; samenwerking peuterspeelzaal-Anker wordt
verder uitgebouwd; PR-beleid moet nog geagendeerd worden

6

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

Sociale veiligheid:
De korte termijn aanpak richt zich op het inspringen op incidenten en individuele groepen.
Bijvoorbeeld het werken met de methode Taakspel of het inzetten van externe expertise.
De lange termijn aanpak behelst het versterken van het omgaan met moeilijk gedrag en het
verbeteren van de groepsdynamiek. De maatschappij zit in de school; de centrale vraag is of
met de huidige werkwijze problemen opgelost kunnen worden.
De MR vraagt om een evaluatie van het huidige protocol 'de veilige school' en ziet graag een
(verbeter)plan ten aanzien van het pedagogisch klimaat en de visie op sociale veiligheid.
Communicatie binnen team en met ouders:
– teamcoaching loopt nog
– website komt nog op de agenda van de teamvergadering
7

Planning schoolreisje
De datum van het schoolreisje (de dag voor Hemelvaart) kan niet meer worden aangepast,
maar in de planning van het volgende schooljaar wordt hiermee rekening gehouden.

8

Aankleding klassen
De aankleding van de klassen (kleuterbouw) is gewijzigd en komt op enkele ouders over als
'kaal'. Josje geeft aan dat er nieuwe keuzes zijn gemaakt t.a.v. de inrichting van de lokalen:
netter, meer geordend, rustiger beeld.

9

Evaluatie 'de veilige school'
Zie agendapunt 6.

10

Continurooster
Wegens tijdgebrek niet inhoudelijk besproken. De MR doet een procedurevoorstel voor de
bespreking van dit onderwerp.

11

Rondvraag overleg directie
– Geen punten.

12

Vacature oudergeleding
Er gaat een mail uit naar de drie belangstellenden om te melden dat er meerdere gegadigden
zijn. Als allen nog steeds interesse hebben in het lidmaatschap van de MR volgen er
verkiezingen.

13

Terugkoppeling vanuit GMR
Niet besproken.

14

Ingekomen post
Geen.

15

Besluitvorming
– Agendapunt 3: de MR adviseert positief over de schoolbegroting.

16

16

Rondvraag MR
Geen punten.
Afsluiting

Pieterjan sluit de vergadering rond 22.00.

Volgende vergaderingen
5 maart – opening door Michiel
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 Evalueren pestprotocol door team + verbeterplan/visie

teamgeleding +

Actie

t.a.v. sociale veiligheid

Josje

5 Website Anker bespreken in teamvergadering

Michiel

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

Adriëlle

schoolbegroting bespreken in GMR
7 Procedurevoorstel doen voor oppakken thema

oudergeleding

'continurooster'
8 Mail naar belangstellende vacature oudergeleding

Pieterjan

