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Opening
Emmy opent de vergadering met een lekkere traktatie. Vanwege groot succes van deze vorm schaffen we
de inhoudelijk opening af en nemen we per toerbeurt iets lekkers mee.
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Mededelingen
Emmy gaat volgende week naar de gezamenlijke MR/GMR vergadering van 31 maart.
Arja meldt dat er in de meivakantie verbouwd gaat worden. Er komen deuren tussen lokalen en tussen
lokalen en computerruimte. Er gaan kapstokken weg, verwarmingen worden verplaatst. Deuren worden
verbreed en met extra glas zodat er meer zicht is op de hal.
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Ingekomen post
Brief GGD over vignet gezonde school.
Arja is gebeld door Astrid van Ouwerkerk van de GGD over een gesubsidieerd project van de gemeente
om scholen gezonder te maken. Zij komt binnenkort praten. Ook omdat er vanuit ouders de wens is voor
een gezonde school.
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Vorige notulen
Verslag:
Blz 1 onderaan, punt met betrekking tot communicatie naar ouders. Fré zou in een teamvergadering
navragen of de afspraken die in het team gemaakt zijn over het informeren van ouders, nagekomen
worden. Dit heeft zij nog niet gedaan. Wordt een actiepunt.
Fré zou in teamvergadering navragen . dit is nog niet gebeurd Naar actiefzijde
Actielijst:
Punt 2. Financieel jaarverslag OC. Annelies wacht op de kascontrole, die door omstandigheden nog niet
heeft plaatsgevonden.
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GMR
Jacomine is naar de door de GMR geïnitieerde informatiebijeenkomsten over doordecentralisatie (ddc) en
scholenlandschap geweest.
De doordecentralisatie gaat kort gezegd over het proces dat de middelen voor onderhoud van de
schoolgebouwen van de gemeente naar de schoolbesturen zouden gaan en daarmee alle financiën in 1
hand zijn. Daarmee is er ok meer belang bij goed onderhoud en ingrepen als dubbel glas. Dit traject is
gaande maar er moeten nog diverse besluiten worden genomen. Vooral het afdekken en voorkomen van
financiële risico’s is belangrijk.
Het onderwerp scholenlandschap heeft te maken met de krimp van een aantal scholen binnen de
gemeente. Intentie van de plannen is dat ouders keuze blijven houden ( o.a. in identiteit van de school,
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onderwijskundige ideeën) ook bij krimpende wijken. Dus dat de verschillende schoolbesturen afspraken
maken over welke scholen in welke wijken eventueel zouden moeten sluiten op termijn. De MR- en van
de betreffende scholen hebben uiteraard instemmingsrecht.
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Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Schoolbudget
begroting 2015:
Op de begroting is er €11.000 tekort, maar er is ook meer budget. Daardoor is er netto een kleiner
tekort, nl. €2200. Arja heeft uitgezocht hoe dit tekort te verklaren is. Er zijn nogal wat grote posten
vooraf niet voorzien, o.a. Onderwijs Leerpakket (eigen bijdrage bibliotheek op school, nieuwe
planborden voor groep 2, 3a, rapportmappen) Deze bedragen tikken flink aan. Verder is het budget van
2015 met terugwerkende kracht 5000 euro naar beneden gegaan. Daardoor is de op definitieve
begroting een tekort van €7700. Er is genoeg reserve, maar van deze reserve moet de verbouwing ook
betaald worden (kosten €17.000).
Fré vraagt hoe de toedeling van het schoolbudget eigenlijk in zijn werk gaat.
Het pcbo int de gelden vanuit het ministerie. En verdeelt deze weer naar rato onder de scholen.
Hieruit wordt ook het bestuursbureau zelf gefinancierd. Een tijdje geleden is onderzoek gedaan naar hoe
dit bedrag zich verhoudt ten opzichte van andere besturen. Dat blijkt op een heel redelijk niveau te
liggen.
Begroting 2016:
Er zijn minder uitgaven op bepaalde posten omdat vorig jaar o.a. planborden en rapportmappen zijn
gekocht. Als er geen onvoorziene uitgaven komen, moet het lukken met deze begroting uit te komen.
Er zijn veel baten verhuur. Van de bso die nu ook op ’t kleine Anker zitten en van Uniek (fysio, logo).
Ben geeft aan dat hij van ouders hoort dat de school steeds minder doet aan activiteiten. Het gaat dan
om feesten zoals kerst en de schoolreisjes.
Dat heeft niet met het budget te maken. Fré geeft aan dat ze dit wel herkent. Er gaat veel energie in het
draaien van de groepen en het nieuwe onderwijssysteem zitten. Het is onder de aandacht van het team.

Voorbereiding continurooster
Opzet dagstructuur
Bij de ouderpeiling heeft een grote meerderheid van de ouders gekozen voor een start om 8.30 uur.
Met het 5 gelijke dagenrooster duurt de dag dan tot 14.00 uur. Voor langer werken krijg je als school
geen bekostiging. De pauzeregeling is een aandachtspunt, ook voor de MR. Dit is ook al in teamverband
besproken. De wens vanuit het team is om een gezamenlijk pauzemoment te hebben. Dat zal dan na
14.00 uur plaatsvinden. Elke leerkracht moet per dag tijdens schooltijd een kwartier pauze hebben
zonder de verantwoordelijkheid te hebben voor kinderen. Dit klopt volgens de arbeidstijdenwet, maar
wijkt af van de CAO, waarin staat dat er een half uur pauze moet zijn tussen 10.00 en 14.00 uur. Dit
kwartier komt in de huidige planning nog niet helemaal uit (vraagtekens in het schema). Voorstel van
Arja is om volgens dit schema te starten en te kijken hoe het gaat lopen. De teamgeleding gaat akkoord
met het voorstel dit zo uit te proberen.

Voorbereiding in ABC verband
De Magneet gaat volgend schooljaar nog niet over. De Kubus gaat van 8.30-14.15 en de kleuters op
vrijdagmiddag eerder thuis. Dit tijdverschil is voor de BSO juist prettig voor het op verschillende scholen
ophalen van kinderen.
De SRO zit ook aan tafel en zal op verschillende tijden buitenschoolse activiteiten gaan organiseren.
Sportclubs zullen gezamenlijk aangeschreven door Kubus/Anker met het verzoek sporttijden aan te
passen.

1 jaar extra aanbod tussen 14.00 en 15.00 uur
Een aantal TSO medewerkers heeft aangegeven wel interesse te hebben dit uur een opvangmogelijkheid
te bieden aan een aantal kinderen, waarvan de ouders mogelijk een probleem hebben om de kinderen
om 14.00 uur van school te halen. Dit zou dan een tegemoetkoming zijn aan deze ouders voor het
eerste jaar.
Vraag is hoe dit qua verantwoordelijkheid/bevoegdheden zit, qua concurrentie met de bso, qua ruimte.
Er zitten wel wat haken en ogen aan die Arja zal navragen bij het bestuursbureau. Het is in elk geval een
optie om de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken.
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Vakantierooster 2016/2017
Een tweede week meivakantie zit er voor volgend schooljaar niet in. De verdeling leerlingvrije werkdagen
over het jaar moet evenredig zijn. Voor leerkrachten is er verder elke vakantie een thuiswerkdag
gepland. De MR kan zich vinden in deze planning. Arja zal deze dagen alvast communiceren in de
nieuwsbrief en op de website.
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Agendapunten vanuit de MR
Punten vanuit Werkplan:
Opzet schoolgids
De inhoud van de schoolgids kan op dit moment nu niet veel over gezegd worden omdat dit pas aan het
eind van het schooljaar zal gebeuren. Er was een e versie. Is dat bevallen? De indruk bestaat wel. Er is in
elk geval geen commentaar gekomen. Nieuwe ouders krijgen een geprinte versie mee. Arja zal ook
zorgen dat deze ook bij de geprinte nieuwsbrieven bij de klas aanwezig

Voortgang/overdracht groep 7/8 met betrekking tot schooladvies
Dit speelde vorig jaar vanwege het nieuwe systeem van schooladvies. Dat is toen goed gelopen en
vervalt nu als specifiek aandachtspunt.
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Besluitvorming
Er zijn geen stukken ter besluitvorming.
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Rondvraag
Jacomine: Hoe staat het met de ‘verkoop’ van de zonnepanelen? Arja denkt dat ze al over de 40 zitten.
Er moeten er 60 verkocht worden. Arja vraagt nog na hoe de stand exact is.
Michel: vraagt hoe de 6 weekse observatieronde van de onderwijsadviseur is. Wat wordt daarvan
teruggekoppeld naar het team en wat kan daarvan met naar de MR gedeeld worde? Arja legt uit hoe
deze observaties verlopen. Elke groep krijgt feedback en een powerpoint van de observatie van die dag.
Dit heet een koersobservatie.
Michel zou graag horen wat verbeterpunten en wat de positieve punten zijn vanuit de feedback.
Hij maakt met Arja een afspraak om wat powerpoints samen door te nemen.
Ben: zit in september 3 jaar in de MR. Jacomine ook bijna, maar wil nog wel een jaartje verlengen. Het
is wel wenselijk om het uitstromen gefaseerd te doen, liefst elk jaar 1 ouder. Sowieso komt er dus een
vacature in de oudergeleding. Het is goed dit zeer binnenkort in de nieuwsbrief te melden en een oproep
te doen voor geïnteresseerden. Uit de vorige oproep is daar nog 1 persoon die waarschijnlijk ook nog
steeds geïnteresseerd is. Ook in de teamgeleding komt er begin volgend school jaar een vacature. De
termijn van Emmy zit er ook op.
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Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.25 uur.

Volgende vergaderingen
11 mei lekkers door Annelies
23 juni
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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

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

Teamgeleding

1

Financieel jaarverslag OC

Annelies

2

Communicatie intern en met ouders over (zorg)leerlingen

MR

Mei 2016

verbeteren: welke acties onderneemt de school hierin?
3

Bij leerkrachten navragen of afspraken over communicatie

Fré

naar ouders door leerkrachten nageleefd worden.
4

Bespreken wie het voorzitterschap van Ben overneemt

MR

Mei 2016
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