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Opening
Ben opent de vergadering.
We besluiten de voorbereidde openingen af te schaffen, maar wel steeds iemand verantwoordelijk te maken
voor iets lekkers bij de koffie.
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Mededelingen
Geen mededelingen
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Ingekomen post
InfoMR december 2015
Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019
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Vorige notulen
Verslag: naar aanleiding van punt over GMR. Arja heeft in het team de vraag neergelegd of iemand uit
het team Dick wil vervangen in de GMR. Niemand wil dit overnemen omdat alle taakuren voor dit
schooljaar al verdeeld zijn. Nu is de vraag doorgesluisd naar Anneke Duit van de GMR om dit bij andere
schoolteams neer te leggen. ’t Anker is in dat geval niet direct vertegenwoordigd, maar laat zich door
een ander personeelslid vertegenwoordigen. Hoe de stand van zaken daarin op dit moment is, weet Arja
niet.
Actielijst:
Punt 1. Communicatie naar ouders over (zorg)leerlingen.
Arja licht toe dat wat betreft zorgleerlingen veel meer en eerder bedacht moet gaan worden of kinderen
eind groep 8 niveau gaan halen. En dat je daarin concreet bent, vanaf groep 4 of 5. Het is belangrijk dat
ouders heldere informatie gaan krijgen en kinderen (wanneer al duidelijk is dat ze de einddoelen niet
gaan halen) een OPP gaan krijgen vanaf groep 5. Dat gebeurt op ’ t Anker steeds vaker. Vanuit het
samenwerkingsverband worden formats aangeleverd voor OPP en groeidocumenten. Daarnaast zijn er
individuele handelingsplannen. Lastig is dat het samenwerkingsverband de richtlijnen en documenten
steeds wijzigt. Dit komt eenduidigheid niet ten goede.
Uiteindelijk moeten ouders gaan aangeven of de communicatie voldoende is. Hoe komen we dit te
weten? Wellicht is hier wat over terug te vinden in het oudertevredenheidsonderzoek.
Leerkrachten uit MR zullen in een teamvergadering navragen of de afspraken die in het team gemaakt
zijn over het informeren van ouders nagekomen worden. De MrOuders kunnen hier bij andere ouders
ook steekproefsgewijs naar informeren.
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GMR
Notulen worden doorgestuurd als deze bij de secretaris binnenkomen.
Samenwerking MR: terugblik nieuwjaarsreceptie
Ben heeft de vergadering voorbereid met Arja. Hierdoor was de agenda ruim op tijd, wat erg prettig is.
Terugblik nieuwjaarsreceptie:
Het was een geslaagde bijeenkomst. Groepen (personeel, MRouders, OCouders) mengden deels. Dat is
wel een aandachtspunt. De manier waarop de bijeenkomst opgezet en klaargezet wordt kan hier invloed
op hebben. De MR was goed vertegenwoordigd. De OC deels. Een dergelijke bijeenkomst is voor
herhaling vatbaar, maar dit kan misschien beter aan het begin van het schooljaar georganiseerd worden
om elkaar te leren kennen.
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Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur

Schoolondersteuningsplan(SOP):
Dit is een nieuw formaat en was daardoor ook nog niet helemaal ingevuld.
Het samenwerkingsverband heeft 10 beloftes geformuleerd en nu kon voor het eerst op een schaal
worden aangegeven in hoeverre dit behaald is. Bij de 10 beloftes hebben Els en Arja dit eerst samen
bepaald. De 5 meest relevante beloftes zijn in een teamvergaderingter beordeling aan de leerkachten
voorgelegd. Teamuitslag is vervolgens vergeleken met wat Els en Arja hadden bedacht en zo is deze
beoordeling tot stand gekomen.
Ben Heeft een vraag over belofte 3: indicatoren inspectie. De school heeft inzicht in de zorgbehoefte van
de leerlingen. Verder worden de resultaten van de leerlingen geëvalueerd. In hoeverre hangen deze
samen? Of niet? De percentages van deze beide punten komen niet overeen. Arja legt uit dat de
onderwijsbehoeften zoals de inspectie die ziet of zoals de leerkracht/ de school die ziet van elkaar
verschillen, wat ook het verschil in percentages verklaart.
Jacomine vraagt: Is er ook gekeken naar wat er nog mist om tot 100 % te komen? Welke concrete acties
zijn nodig? Arja geeft aan dat in principe het schoolplan al is vastgesteld en dit in principe wordt dit niet
nog eens verwerkt in het schoolplan. Natuurlijk worden opvallende zaken wel aangepakt.
Voor rekenen heeft leerkracht Antoinette Verhorst een plan van aanpak geschreven voor kinderen die
niet de einddoelen gaan halen in groep 8.
Michel: OPP belofte 5 staat op 0. Hoe kan dat? Arja legt uit dat dit te maken heeft met het feit dat dit
indicatoren voor het sbo en niet voor het bo zijn. In het sbo moet voor elke leerling een OPP gemaakt
worden, in het bo niet.

Uitvoeringsplan Schoolondersteuningsplan (USOP)
Ziet er degelijk en compleet uit. Als alles zo uitgevoerd wordt als omschreven is dat heel mooi!
Paragraaf 1.1 Ankernorm pedagogisch didactisch handelen is uit een opmerking van de inspecteur
ontstaan. Deze gaf aan dat ’t anker niet helder heeft wanneer er sprake is van goed al dan niet
pedagogisch didactisch handelen.
Paragraaf 2.5 Over kleutersamenstelling strookt mogelijk niet met de keuze die voor volgend leerjaar
wordt gemaakt. Dat heeftmaken met voortschrijdend inzicht en deonderwijsontwikkeling waar ’t Anker
mee te maken heeft.
Michel vraagt n.a.v. paragraaf 6.1.4 Hoe moet ik dit lezen? Arja licht toe dat een OPP moet gemaakt
worden voor leerlingen die niet de einddoelen voor het basisonderwijs gaan halen.

Start formatie: welke units?
De cijfers over leerlingenaantal genoemd in de voorstellen zijn een momentopname. Er zijn altijd
fluctuaties als gevolg van verhuizingen. De aantallen van de kleuters zijn de aantallen op de eerste
schooldag na de zomervakantie. De instroom in het jaar is hierin niet meegenomen. Daarom wordt ook
gerekend met 3-4 groepen. De Mr heeft geen zeggenschap over het te kiezen scenario, maar het is wel
fijn om mee te denken en te praten over het formatieproces.
2 van 4

Scenario 1 bevat voor groep 7/8 een klassieke combinatiegroep. Het oorspronkelijke plan was om gorpe
7 en 8 in een unit samen te voegen, maar gezien de aantallen kom je maar bij 1 groep uit.
En dat past niet bij de nieuwe onderwijsinhoudelijke visie. Met de trajectbegeleider is overlegd wat goede
scenario’s zijn. Welke groepen samen een unit vormen kan elk jaar afhankelijk van de leerlingaantallen
worden bepaald. Dus de leerlingenaantallen bepalen of groep 6 bij 7/8 hoort of juist bij groep 4/5.
Dat er dit jaar meer formatie is dan volgend schooljaar heeft te maken met het inzetten van extra
leerkrachturen vanwege de invoering van het nieuwe onderwijssysteem in dit schooljaar. In het team zijn
de scenario's kort gepresenteerd. Arja zal een definitief voorstel doen aan het team. Scenario 2 lijkt het
meest geschikt.
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Agendapunten vanuit de MR
Punten vanuit Werkplan:
Huisvesting/onderhoud gebouwen:
Momenteel wordt er vrij veel aan onderhoud gepleegd. Op dit moment is dat de gymzaal. Bij ’t kleine
Anker zijn de boeiboorden vervangen. Oude gebouwen vragen veel budget. Of er budget komt voor
deuren tussen de lokalen volgend jaar is de vraag. Arja heeft dit wel aangevraagd.
Schoolbudget:
op dit moment is daar alleen halve informatie over beschikbaar. Dat komt door het faillissement van het
administratiekantoor. Maandelijks krijgt Arja een update, maar de laatste maanden was dat er niet meer.
De eindafrekening komt normaliter in februari. Arja verwacht informatie in februari.
Vakantierooster 2016/2017
Komt later op de agenda.
Communicatie personele zaken
Wanneer leerkrachten zwanger zijn is het voor ouders fijn om dit weten. Het zou prettig zijn als
leerkrachten, wanneer ze dit soort zaken aan de leerlingen melden, dit ook aan ouders melden.
Bijvoorbeeld per mail.
Continurooster in combinatie met arbeidstijden en pauzetijdenregeling:
Hier is nog geen oplossing voor. Aanstaande dinsdag komt dit op de agenda van de
personeelsvergadering. Dit is een eerste brainstorm over de oplossing van dit vraagstuk.
Het beleid blijft een continurooster. Op scholen waar al continurooster is wordt de regeling/ de oplossing
geëvalueerd, wat weer teruggekoppeld wordt aan de GMR. De teams moeten met de directie tot een
oplossing komen, waarbij het kan voorkomen dat de CAO niet gevolgd wordt.
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Besluitvorming
Er zijn geen stukken ter besluitvorming.
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Rondvraag
Hoe kunnen we documenten digitaal delen? Arja hoort deze week wat de ontwikkelingen zijn rondom
sharepoint. Dat zou dan een mooi moment om over te stappen naar een digitale MR omgeving.
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Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.10 uur.
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Volgende vergaderingen
8 maart 2016 (koeken door Emmy, Ben waarschijnlijk afwezig, maar bereidt wel de agenda voor.
Michel is vicevoorzitter)
Agendapunt o.a. Terugkoppeling evaluatie scores citotoetsen: hoe is de lijn van leerresultaten van
de leerlingen na invoering nieuwe onderwijssysteem?
11 mei 2016
23 juni 2016

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

MR

Mei 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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