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Opening
Ben heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor Arja, die als aankomend directeur voor het eerst
aanwezig is. Karen opent met een selectie van Loesje-posters over het onderwijs.
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Vorige notulen
Een tekstuele opmerking: de MR gaat niet over de groepsindeling. Karen stuurt het aangepaste verslag als
definitieve versie rond.
Naar aanleiding van het verslag:
– Gehoord in de wandelgangen: 3 leerkrachten voor groep 8 ervaren ouders als veel. Idem voor de
leerkrachtwisselingen in de nieuwe groep 6.
– De afronding van de personele invulling van de groepen loopt nog. Bovenschools is nog niet helder
wat de overs zijn.
Naar aanleiding van de actielijst:
– Actie 5: alleen ten aanzien van de ouderbijdrage en bij een fusie van scholen heeft de MR echt
rechten m.b.t. de financiën. In GMR komen wel financiële thema's ter sprake.
– Actie 7: Michiel heeft met Johan de uren op jaarbasis besproken. Kinderen moeten rond de 1000 uur
maken. Het afgelopen jaar is iets meer les gegeven, maar er waren wel veel studiedagen. Het
overzicht voor het schooljaar 2013-2014 gaat rond.
– Actie 10: met het passend onderwijs gaat veel veranderen, denken in termen van
zorgarrangementen. Arja bespreekt met Els welke zorgprotocollen er zijn en wat er aangepast moet
worden. Kelly benoemt dat de zorgprotocollen (bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, dyslexie) in het team
aan bod moeten komen. We spreken af dat zowel Arja als Kelly vanuit hun rol contact zoeken met
Els.
– Actie 13/15: Ben deelt een kopie uit van een overzichtsartikel uit Info.MR. Doorschuiven naar een
volgende vergadering.
– Actie 14: Adriëlle is geen vertrouwenspersoon, maar contactpersoon. De contactpersoon kan ouders
en personeel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en maakt zo de stap naar de
vertrouwenspersoon laagdrempeliger. De MR gaat akkoord met de tijdelijke benoeming van
Antoinette als vervanger van Adriëlle tijdens haar zwangerschapsverlof.
– Actie 17: Johan geeft een toelichting op het formatieplan. Een fpe is gebaseerd op het gemiddelde
salaris van een leerkracht. Een directeur heeft een hogere factor dan 1, onderwijsondersteunend
personeel een lagere.
– Actie 20L er is een nieuwe coördinatoor. Verder worden alle overblijfkrachten ingepraat over de
principes van de vreedzame school.
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Mededelingen
– Er waren drie ouders met belangstelling voor de MR. Een van hen trekt zich door omstandigheden
terug. De overige twee ouders zijn vanavond verhinderd.
– Adriëlle kan om gezondheidsredenen niet aanwezig zijn bij de MR-vergadering.
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Ingekomen post
– Brief Ouders en Coo over wegvallen subsidie
– Info.MR
– Brief over passend onderwijs
– Jaarverslag 2012 Landelijke Commissie voor Geschillencommissie WMS
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Terugkoppeling vanuit de GMR
Geen.
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Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur

P
a

Voorstellen aan/door Arja
Arja stelt zich voor. Ze geeft aan goed ontvangen te zijn. Ze ervaart de school als bovengemiddeld qua
omgang met elkaar, sfeer, betrokkenheid op elkaar. Ze wil doorgaan met de vernieuwing die is ingezet,
de visie op leren handen en voeten geven. Ook het thema ouderbetrokkenheid staat op haar agenda
voor komend jaar.

Evaluatie jaarplan
De evaluatie van het jaarplan stond tijdens de laatste studiedag op de agenda.
In de bovenbouw stond het geven van instructie centraal. Johan heeft diverse klassenbezoeken gedaan
en heeft groei gezien.
Voor de kleuters liggen er goede groepsplannen; er wordt goed gekeken naar wat kleuters nodig hebben
in hun ontwikkeling. Johan is trots op wat team heeft bereikt.
Een verbeterpunt voor volgend jaar is: de aandacht voor specifieke leerlingen in de klassenmap nog
meer benoemen.
Vervolgstappen hebben betrekking op: collegiale consultatie; zelfstandig werken; waarborgen van wat dit
jaar bereikt is; het model voor directe instructie uitbreiden naar andere leergebieden dan rekenen; meer
werken met Parnassys.

Goedkeuring formatieplan
Michiel tekent namens de teamgeleding voor akkoord.

Vakantieplanning schooljaar 2013-2014
Er is gekozen voor een Pinkstervakantie die de lange periode tussen meivakantie en zomervakantie
breekt, en niet voor twee weken meivakantie. In deze week vallen twee studiedagen voor de
leerkrachten. In de wijk doen Kubus en Magneet het beiden anders. De andere PCBO-scholen waren er
nog niet uit.

Schoolgids
Deze wordt herschreven en krijgt een geldigheid van 1 jaar. Dit betekent dat jaarlijks wisselende zaken
als de vakantieplanning erin opgenomen worden. De schoolgids gaat eind juli naar de drukker. De MRleden ontvangen een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. De MR heeft instemmingsrecht.
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Agendapunten vanuit de MR

Zorgplan
Is al besproken bij de zorgprotocollen. Een zorgplan als integraal document is er niet. Vervalt als
agendapunt.

Kascontrole
Heeft nog niet plaatsgevonden, omdat het boekjaar nog niet afgerond is. Doorschuiven naar september.
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Ouderbijdrage
De MR bespreekt het voorstel voor een nieuwe opzet van de ouderbijdrage van de penningmeester van
de OC. Het voorstel is om te gaan werken met één vast bedrag voor de groepen 1–2, 3–7 en 8.
Achterliggende argumenten zijn: de berekening is ingewikkeld, er worden veel rekenfouten gemaakt;
indexeren; betere balans tussen inkomsten en uitgaven voor schoolreisjes.
Kelly benoemt dat de kosten voor groep 3 en 4 wisselen; de bosdag is veel goedkoper dan het
schoolreisje. Dit verklaart waarom de begroting dit jaar is overschreden.
Johan heeft ouders die nog niet betaald hadden nagebeld. De meeste ouders waren het vergeten.
Johan wijst erop dat de ouderbijdrage vrijwillig is; ouders kunnen dus weigeren te betalen. Het advies is
om heel expliciet te maken welk deel de algemene ouderbijdrage betreft, en welk deel het
schoolreisje/speldag/kamp.
Vanuit het team wordt benoemd dat de bijdrage voor het kamp in groep 8 echt ontoereikend is. Er volgt
een discussie over welk bedrag dan wel voldoende zou zijn.
Jody neemt namens de oudergeleding contact op met de penningmeester van de OC.
Het vaststellen van de ouderbijdrage komt te laat voor de nieuwe schoolgids. In de schoolgids wordt
daarom benoemd dat de ouderbijdrage in oktober opnieuw wordt vastgesteld.

Huisvesting groepen
Er zijn geen wijzigingen.

Aantal vergaderingen volgend schooljaar en plannen eerste datum
Het aantal vergaderingen op jaarbasis blijft gelijk (6 keer). De GMR gaat naar 5 keer per jaar. De eerste
vergadering is op donderdag 19 september.

Samenstelling MR volgend schooljaar
De samenstelling van de MR is rond voor de personeelsgeleding. Adriëlles termijn loopt af. Er komen
twee nieuwe teamleden: één tijdelijk (Annelies, vervanging Kelly) en één vast lid (Emmy).
Voor de vacature in de oudergeleding zijn twee kandidaten. Ben neemt met beiden contact op. Zo nodig
worden er verkiezingen uitgeschreven.

Overdracht archief MR
Karen draagt het archief over t.b.v. de nieuwe secretaris.
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Besluitvorming
Geen punten ter besluitvorming.
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Rondvraag
Geen punten.

10

Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.45. Afscheid van Karen die de MR verlaat.

Volgende vergaderingen
– 1e vergadering nieuwe schooljaar: donderdag 19 september 19.30. Opening door Jody.
Agendapunten volgende vergadering:
– fotomoment
– brief ouders en COO
– overig n.t.b.
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Actielijst
Actie

Wie

Wanneer

1 Stukken vóór MR-vergaderingen versturen

directie

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 Werkzaamheden website: verslagen laten publiceren en

secretaris

na elke MR-vergadering

ntb

eerste vergadering nieuwe

actualiteit MR-deel bewaken
5 Fototoestel mee voor fotomoment MR

schooljaar
6 Bekijken jaarboek primair onderwijs

allen

laten rouleren

7 Toekomstig agendapunt: vergroten ouderparticipatie

Ntb

september

8 Volgen voortgang aanpassing zorgprotocollen

Kelly

begin nieuwe schooljaar contact

9 Agenderen andere schooltijden

MR

begin nieuwe schooljaar

10 Uitzoeken alternatief voor MR-cursus

Jody

september

11 Vaststellen hoe we verder gaan met passend/inclusief

MR

Begin nieuwe schooljaar

ouderavonden (b.v leren van ervaringen vrije school).
met IB'er

onderwijs (rol MR) – zie ook punt 15
12 Check vertrouwenspersoon: voor wie bedoeld +

Michiel

communicatie
13 Afspraak maken voor kascontrole met penningmeester OC Jody

september

14 Contact opnemen met penningmeester OC over nieuwe

Jody

voor de zomervakantie

15 Communiceren over de contactpersoon naar ouders

Arja

september

16 Feedback geven op tekst schoolgids

MR

voor 18 juli

ouderbijdrage
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