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Opening
Fré opent de vergadering en heeft lekkere kruidnoten meegenomen.
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Mededelingen
geen
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Ingekomen post
Per mail:
Enquête quickstart met de vraag aan de aanwezigen om deze in te vullen.
In het postvak:
Aanbieding CNV kennismaking met MR Partnerschap
Infomr oktober 2015: Jacomine heeft deze doorgenomen en er staan 2 mogelijk interessante
artikelen in over schoolbeleid sociale veiligheid en over de pauzeregeling bij continurooster.
Emmy neemt deze mee.
Verus (vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) aanbod oudercursussen, zowel voor
MR, OC als ouderavonden.
Vereniging openbaar onderwijs: aanbod MR scholing
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Vorige notulen
Verslag:
Blz. 1. Dick is vanuit ’t Anker het personeelslid dat zitting heeft in GMR. Anneke Boswinkel heeft al
geïnformeerd bij Arja of zijn afwezigheid langdurig is en zo ja, of een collega deze taak wil overnemen.
Dit hoeft geen MR lid te zijn. Is er geen kandidaat, dan kan een collega van een andere school dat
tijdelijk doen (maximaal een jaar). Er worden belangrijke onderwerpen besproken, zeker wat het
personeelsbeleid betreft. Arja zal deze vraag uitzetten in het team.
Blz. 2. Kerstborrel met OC, Mr en personeel wordt i.p.v. een kerstborrel een nieuwjaarsborrel.
Actielijst:
Punt 1 (terugkoppelen aan team wat er in de Mr is besproken)
Fré heeft als taak het terugkoppelen van informatie naar personeel. Dit is naar aanleiding van de vorige
vergadering nog niet gebeurd, maar zal zij de eerstvolgende personeelsvergadering doen.
Punt 2 (Communicatie intern (leerkracht/leerkracht) en leerkracht/ouders over (zorg)leerlingen
verbeteren, welke acties neemt de school hierin?)
Dit maakt o.a. deel uit van het schoolplan2015-2019 en komt deze vergadering aan de orde.
Punt 3 (Dropbox voor MR uitzoeken)
Er is nu een googledrive account. Arja geeft aan dat de stichting op termijn naar een sharepoint
omgeving zal gaan. Dan kan er ook voor de MR ruimte gemaakt worden om documenten te up- en
downloaden. Jacomine zal de inloggegevens van het googledrive account aan de Mr leden mailen.
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Punt 4 (jaarverslag OC)
Er moet een kascontrole komen door ouders Annelies heeft hier al contact over gehad met de
penningmeester.
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GMR
GMR heeft geen vergadering gehad in de afgelopen periode.
Over delegatie personeel Anker in GMR zie punt 4 (n.a.v. verslag vorige vergadering)
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Samenwerking MR
Op 26 oktober heeft de quickstart plaatsgevonden o.l.v. Arnold van Horssen, adviseur AOB.
We evalueren de avond. Annelies had het gevoel dat de begeleidende persoon aanvankelijk veel zelf aan
het woord was en wat weinig ruimte gaf voor gesprek. Uiteindelijk is er wel veel uitgesproken over de
samenwerking tussen Mr en directie. Daarmee is de quickstart zeker zinvol geweest.
Aandachtspunten zijn o.a. de wederzijdse verwachtingen en het alert blijven of je elkaar wel goed hebt
begrepen/gehoord. Het is goed om hier elke vergadering kort op terug te komen en uit te spreken hoe
het overleg is door betrokkenen is ervaren. Een reflectiemoment wordt een vast agendapunt.
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Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Bespreken schoolplan (adhv per mail ingebrachte bespreekpunten)
Arja vertelt hoe het schoolplan tot stand komt. Er staat veel standaardtekst in het schoolplan wat voor
alle scholen binnen de stichting als format gebruikt wordt. Cijfers en tabellen worden automatisch gevuld
vanuit leerlingvolgsysteem Integraal. Dat vraagt dat in Integraal ook up to date informatie moet staan.
Integraal wordt op ’t Anker niet gebruikt voor personeelsbeleid en deze informatie wordt dus ook niet
gevuld. Deze manier van schoolplan maken is nieuw.
Arja geeft toelichting op de vragen die vooraf zijn gemaild.
Zij geeft toelichting op de diverse tabellen die gebruikt worden en hoe deze te lezen.
Bijlage 3: veel onderwerpen komen in deze bijlage meerdere keren terug. Dat wordt gehaald uit de
verschillende vragenlijsten (ouder- leerling- en personeelstevredenheidspeiling en zelfevaluatie).
Wat willen deze getallen en standaarddeviaties zeggen? Een grote standaarddeviatie is een grote
spreiding in de antwoorden die zijn gegeven. Bij lijsten die door directeur en IBer zijn ingevuld is de
spreiding klein en de standaarddeviatie dus meestal 0.
Tabel Blz 18 (paragraaf 5.4) geeft een overzicht van de scores. 4.0 is het hoogste getal. 3 en hoger is
prima. Interessant zijn de lagere score. Daar liggen verbeterpunten.
Tussentijdse opbrengsten (paragraaf 5.6)in de tabel worden schaalscores genoemd en wordt per
schooljaar en per groep ingevuld. De gekleurde vakken worden door de inspectie bekeken. De school
werkt zelf nooit met schaalscores maar met niveau en niveauwaarde. Niveauwaarde geeft aan CITO I
t/m V. Er kan gekeken worden hoe de school presteert t.o.v. de norm van de inspectie. In
datamuurvergaderingen worden de tabellen geanalyseerd met het team en worden er acties op gezet:
bv. meer lezen, meer technisch lezen, meer ….
Te zien is dat deze acties ook resultaat hebben in de loop van het schooljaar en/of het volgende
schooljaar van de betreffende groep.
Uit het geheel van de tabellen zijn de aandachtspunten voor de komende schoolplanperiode
geformuleerd. Zie blz. 30 met groeithema’s en bijbehorende subdoelen/uitwerking.
De leerresultaten zijn al goed en de ambitie is om deze op peil te houden.
Overige vragen:
- Jacomine vraagt hoe de school het meer inzetten van specialisten vorm wil gaan geven? (Blz. 13
aanstellen van specialisten). Arja geeft aan dat de school meer LBleerkrachten wil. Voorwaarde voor de
LB titel en schaal is dat je na PABO een extra opleiding hebt gedaan, een schoolbrede taak hebt en
excellent scoort op een aantal leerkrachtvaardigheden. Een aantal leerkrachten hebben die ambitie. E
directie wil toe naar een rekenspecialist, een taal/lezenspecialist en een gedragsspecialist.
Dit moet ook gefaciliteerd worden. Dit kan in de vorm van minder directie-uren. Er moet nog gekeken
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worden hoe dat vorm gegeven kan worden. Het PCBO heeft een richtlijn voor verhouding directie/IB uren
t.o.v. aantal leerlingen. ‘t Anker heeft in verhouding meer directie en minder IBuren. Die verhouding kan
op termijn met natuurlijk verloop anders komen te liggen.
- Naar aanleiding van blz. 9 (Voortgang volgen) Hoe worden leeropbrengsten aan ouders
gecommuniceerd? Is het nuttig dit met grafieken te gaan doen? Dit kan alleen voor de vakken die met
Cito toetsen getoetst worden en geeft een beeld van momenten per jaar. De directie heeft als doel het
ouderportaal open te stellen voor ouders gesteld voor het inkijken van toetsresultaten.
Verder gaan leerlingen zelf hun resultaten bijhouden in een portfolio, waarmee voor hen meer inzichtelijk
wordt hoe ze presteren en hoe t.o.v. een andere keer.
- Er wordt in het schoolplan geconstateerd dat het gebouw onvoldoende past bij het gekozen
schoolconcept (blz 16.). Wat zijn de plannen om dit op te lossen? De school heeft concrete wensen,
zoals doorgangen tussen lokalen met het computerlokaal, verplaatsen van kapstokken, verbreding van
deuren, om het gebouw aan te passen. Directie heeft het met verantwoordelijke gebouwbeheerder daar
een gesprek over gevoerd. Zij wacht op een antwoord op de geformuleerde wensen, maar er is weinig
budget hiervoor binnen de stichting, dus een en ander zal waarschijnlijk gefaseerd uitgevoerd worden.
- Bijlage 2, blz. 30 Beleid ouderbetrokkenheid. Arja heeft in een eerder schooljaar als steekproef een
enquête uitgevoerd onder ouders hierover en heeft deze punten meegenomen in een visie en
verbeterpunten. Deze worden meegenomen in deze schoolplanperiode.
Daarbij horen ouderportaal openzetten, omgekeerde oudergesprekken, belang van de nieuwsbrief meer
onder de aandacht brengen, alle emailadressen up tot date hebben.
Reacties van MR op schoolplan:
Ben geeft terug dat er veel algemeenheden in staan, wat het gevolg is van het vaste format adt al
grotendeels automatisch gevuld is.
Verder ziet hij niet alle punten die in de lijsten laag scoren, in actiepunten duidelijk terug. (bv. M.b.t.
planmatig handelen: leerlingen eigenaar maken van hun eigen handelingsplan).
Arja geeft aan dat het soms terug te vinden is in grotere overkoepelende doelen, de groeithema’s.
Het team was al akkoord en de MR stemt in met het schoolplan.
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Agendapunten vanuit de MR
Punten vanuit werkplan november
Advies van de adviseur bij de quickstart was om niet teveel onderwerpen in het jaarplan/werkplan te
zetten. De lijst met werkplan punten zoals we die nu hebben komt uit het handboek MR en kunnen we
wel gebruiken als checklist. Niet alle onderwerpen hoeven dan uitgebreid besproken te worden.
Punten die in dit jaar aan bod komen heeft Arja op een rij gezet per vergadering, zodat onderwerpen
besproken worden wanneer het relevant is.

Unitonderwijs stand van zaken?
Per unit is er verschil in hoe ver men is in het invoeren van het unitonderwijs. Elke unit is aan het zoeken
naar een vorm en dit wordt tussen units ook uitgewisseld.
Bij de kleuters is een start gemaakt met meer groepsoverstijgend te werken voor bv. reken- en
taalkringen, werken in de hal. Kinderen gaan steeds meer in elkaars klassen werken/spelen. Waarbij ook
de andere leerkracht kijkt naar de kinderen en er meer overleg is. Kinderen gaan steeds meer beide
leerkrachten als de eigen leerkracht zien.
Groepen 2/3 groepen zijn nog echt aan het zoeken naar de juiste aanpak. Wel is te zien dat leerlingen
van leerjaar 3 meer spelend aan het leren zijn en groep 2 leerlingen pikken al veel mee van de lesstof
van groep 3.
Leerkrachten ervaren dat kinderen uit de andere groep ook voelen als ‘hun‘ kind. Leerkrachten binnen
een unit zien elkaars kinderen de hele dag door.
Ben benoemt dat het opvalt dat er rust in de school is.
Dit schooljaar is er wat betreft het unitonderwijs nog verbetering nodig op:
de weektaak, doel is dat er per kind meer differentiatie is
uitdagend meerwerk
gedifferentieerde instructie volgens het IGDI model
manier van groepsplannen maken.
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Besluitvorming
Ter instemming: Schoolplan 2015-2019
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Reflectie:
Vanavond was er een open gesprek naar ieders tevredenheid.
Daar heeft de quickstart zeker toe bijgedragen.
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Rondvraag/ W.v.t.t.k.
Geen punten voor de rondvraag
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Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.20 uur

Volgende vergaderingen
14 januari 2016 (opening en koekjes door….stuurt Ben een mail over)
8 maart 2016
11 mei 2016
23 juni 2016
Agendapunten o.a.
School ondersteuningsprofiel (SOP) en Zorgplan (USOP)
Units en basisgroepen schooljaar 2016-2017, start formatieproces

Actielijst
Actie

Wie

Wanneer

Stukken vóór MR-vergaderingen versturen

Directie

paar dagen voor elke vergadering

Stukje schrijven voor de nieuwsbrief

secretaris

na elke MR-vergadering

Post scannen op relevantie

secretaris

vóór elke volgende vergadering

Werkzaamheden website: verslagen laten publiceren en

secretaris

na elke MR-vergadering

Fré

na elke vergadering

??

2015/2016

actualiteit MR-deel bewaken, checken of verslagen op website
geopend kunnen worden
Terugkoppelen aan team wat er in MR vergadering is
besproken
1

Communicatie intern (leerkracht/leerkracht) en
leerkracht/ouders over (zorg)leerlingen verbeteren: welke
acties onderneemt de school hierin?

2

Financieel jaarverslag OC

Annelies
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