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Opening
Ben opent voor de laatste keer de vergadering.
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Mededelingen
Michel en Jacomine gaan de herhalingscursus MR doen, voor het pcbo georganiseerd door de AOB.
Laurens zal vanaf volgend schooljaar de Mr gaan versterken en gaat de de basiscursus doen.
Jacomine zal de informatie nog doormailen naar Fré die misschien ook een cursus zal doen.
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Ingekomen post
InfoMR juni 2016
Met o.a. interessante info over de communicatie tussen GMR en RvT, het vervangingsfonds, gelden
passend onderwijs.
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Vorige notulen
Verslag:
Naar aanleiding van punt 2:
Emmy heeft overwogen in GMR en MR te gaan. Maar zij heeft daarvoor te weinig uren. Ze zal dus in de
GMR gaan en er is een vacature voor de MR. Er heeft zich nog geen personeelslid gemeld. Fré en
Annelies zullen bij het personeel kandidaten gaan werven.
Actielijst:
Punt 1 (Financieel jaarverslag). Annelies heeft overleg gehad met de OC. Er is veel reserve. Er is veel
bezuinigd en er zijn goedkope of weinig uitjes gedaan. Ontbijt is met kerst en pasen door de kinderen
zelf meegenomen en dat spaart geld uit. Maar dat hoeft dus niet. De reserves zal de OC aan de school
besteden. In overleg met de directie wordt gezocht naar gebruiks- en speelmaterialen die voor alle
leeftijden meerwaarde hebben. Ben oppert de mogelijkheid om het tarief te verlagen en zo in te teren.
Punt 2 (contact leggen met Arnold van Horssen over vervolggesprek quickscan)Jacomine heeft contact
gehad. Er zal aan het begin van het schooljaar een vergadering gepland worden met Arnold van Horssen.
Punt 3 (terugkoppeling cito-scores n.a.v. datamuurvergadering) In de middentoetsting was een dip te
zien in januari. In de meeste groepen is er bij de eindcito een hogere score gehaald dan in januari.
Groep 4 heeft op rekenen een lage score op rekenen en dit is juist de groep die nog op de oude manier
werkte. Stichtingsbreed is deze trend ook te zien. Cito’s veranderen, en daar wordt slechter op gescoord.
De school is van plan toetsvaardigheden te gaan oefenen, zodat kinderen beter voorbereid zijn op de
vraagstelling. Er is geen trend te zien van lagere Citoscores als gevolg van het veranderde onderwijs dit
jaar.
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De eindcito groep 8 heeft lager gescoord dan andere jaren. Dit zal o.a. te maken hebben met de onrust
dit jaar, met veel vervangingen voor de groepen 7/8. Maar kan ook te maken hebben met de motivatie
van de leerlingen, omdat de Cito nu veel later in het jaar wordt afgenomen. Havo/VWO leerlingen
hebben het niveau vastgehouden ten opzichte van de entreetoets, maar de lager scorende leerlingen zijn
teruggezakt.
Punt 4 (Halfjaarlijks bespreken communicatie intern en communicatie met ouders over leerlingen
opnemen in jaarplan). Hier staat Emmy bij, maar zij gaat uit de MR. Degene die dit van haar overneemt
moet dit in de jaarplanning opnemen.
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GMR
Geen nieuws vanuit de GMR
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Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Instemming pmr schoolformatieplan
Er zijn nog wat vragen:
wie onder onderwijzend personeel overige valt. Dit is zijn onderwijsassistenten
Externe inhuur. Dit is de docent lichamelijke opvoeding, Lex.
Leeftijdsopbouw van de leerlingen. De helft van het totaal aantal leerlingen zit in de onderbouw t/m
groep 3 en de andere helft vanaf groep 4. Er is geleidelijk aan minder uitstroom in de bovenbouw door
minder verhuizingen uit de wijk.
De personeelsgeleding stemt in met dit formatieplan.

Terugkoppeling ouderklankbordgroep
Arja heeft deze bijeenkomst als zeer waardevol ervaren en wil dit vaker gaan herhalen. De MR heeft ook
positieve ervaringen van ouders gehoord. Op de website heeft Arja een stuk geplaatst over wat de
voornemens van de school zijn naar aanleiding van de klankbordbijeenkomst, o.a.
2 keer per jaar een klankbordgroep organiseren. De oudergeleding van de MR raad aan dit niet alleen ‘s
middags maar ook ’s avonds te doen om steeds genoeg ouders de gelegenheid te geven hieraan deel te
nemen.
De informatie naar ouders. Het plan is om de nieuwsbrief zo in te richten dat je op een link kan klikken
om meer informatie te krijgen over een bepaald onderwerp. Bij de geprinte variant moet je de links ook
uitprinten.
Ben raadt aan om in de toekomst de nieuwsbrief meer webbased te maken. Dat maakt een nieuwsbrief
een stuk leesbaarder.
formeren van expertteams (werkgroepen, met uit elke unit een afgevaardigde), die als opdracht hebben
de kwaliteit met betrekking tot dat onderwerp te verbeteren. Dit kan zijn op het gebied van ict, rijke
leeromgeving, planmatige zorg.
De MR juicht deze voornemens toe en heeft het idee dat het goed aansluit bij de wensen die er zijn van
ouders.
Ben vraagt hoe teruggekoppeld wordt wat er gebeurt of juist niet gebeurt met aanbevelingen die ook
genoemd zijn door ouders (zoals stilteruimte, Spaans). Dit gebeurt via de nieuwsbrief en de website.
Michel heeft opmerkingen van ouders gekregen over de grootte van de groepen. In de onderbouw wordt
komend schooljaar geprobeerd de onrust te beperken door met 1 instroomgroep te werken en iets
minder grote basisgroepen (30 leerlingen in plaats van 35).
Belangrijk is dat er veel structuur wordt geboden in deze groepen en dat de manier van werken en het
managen van dergelijke grote groepen goed aan ouders uitgelegd wordt. Er is een ratio van
onderwijzend personeel van 1 op 24.
Schoolgids 2016-2017
Grofweg zijn de grote inhoudelijke veranderingen de inleiding/voorwoord (omdat dat de terugblik is van
het afgelopen schooljaar), paragraaf 5.2: voornemens voor het nieuwe jaar. En paragraaf 10 over
seksuele vorming en voorlichting. We zullen deze delen nog even met extra aandacht doorlezen en
eventuele opmerkingen terugkoppelen naar Arja.
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Agendapunten vanuit de MR
Vergaderplanning 2016-2017
We hebben een planning gekregen van de GMR vergaderingen. We gaan onze vergaderingen kort na
elke GMR vergadering plannen. Omdat er 2 personen niet zijn, stellen we nu 2 data vast en doen de rest
van de planning op de eerste MR vergadering.
Donderdag 13 oktober met Arnold van Horssen
Dinsdag 13 december
Fré brengt in de OC vergadering in of er nog behoefte is aan een gezamenlijke ontmoeting team, MR en
OC.

Voortgang passend onderwijs
Er is een aantal kinderen op ’t Anker met een arrangement en dit loopt goed. Meerwaarde van het
passend onderwijs systeem is dat er veel sneller contact is met het wijkteam.
Bijscholing personeel nieuw onderwijssysteem?
Met betrekking tot het werken in unitonderwijs zijn er dit schooljaar 5 of 6 middagen geweest in en
komend schooljaar 3 middagen. Dus er wordt wat geminderd, maar er blijven koersobservaties
uitgevoerd worden, dus in de klas kijken, feedback en nagesprek met het hele team en uitwerken in de
units. Voor de expertteams komt er nascholing voor degenen die procesbegeleider zijn.
Uit pop’s ontstaan ook veel individuele nascholingswensen. Deze hebben vaak betrekking op
onderwijsinhoudelijke zaken als rekenonderwijs etc.
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Besluitvorming
Er is 1 stuk ter besluitvorming, namelijk instemming op het schoolformatieplan (PMR). Fré en Emmy
ondertekenen het schoolformatieplan.
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Rondvraag
Jacomine vraagt waarom het eindfeest om 15.00 uur is? Dit is niet echt handig voor werkende ouders.
Arja geeft aan dat dit te maken heeft met het feit dat het feest voor de kinderen al start om 13.00 uur en
zo dus doorloopt.
Arja geeft aan dat ouders een brief krijgen over de bezetting in de laatste schoolweek. De laatste
schoolweek is een uitdaging om de groepen bemand te hebben. Vanwege Wet werk en Zekerheid moet
er al volgende week afscheid genomen worden van een aantal vervangers. Door personeel dat extra
werkt of op andere dagen kan dit de laatste week opgelost worden. Maar er kan niet voorkomen worden
dat veel verschillende mensen voor de klassen komen te staan.
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Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.05 uur en hij krijgt van Fré een bloemetje als dank voor zijn
inspanningen de afgelopen 3 ½ jaar.

Volgende vergaderingen
Donderdag 13 oktober
Dinsdag 13 december
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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
1

Personeelslid werven voor de vacature pmr

Fré/ Annelies

Juni/augustus 2016

2

Contact opnemen met Arnold van Horssen over mr

Jacomine

Juni 2016

vergadering en voortgangsgesprek quickscan
3

Jaarplanning MR

?

September/oktober 2016

4

Halfjaarlijks bespreken communicatie intern en communicatie

?

September/oktober 2016

MR

Oktober 2016

met ouders over leerlingen opnemen in jaarplan
5

Vergaderplanning MR 2017 maken
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