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Opening
Annelies opent de vergadering. In het kader van dankdag doen we een rondje dankbaarheid.
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Mededelingen
Arja woont de eerste helft van de vergadering bij.
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Ingekomen post
Geen ingekomen post
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Vorige notulen
Verslag: geen opmerkingen of wijzigingen
Actielijst:
Punt 5 (fotomoment) Arja zet de MR op de foto.
Punt 8 (Zorgprotocollen) Annelies heeft dit met Els en Arja besproken. Er komt een Protocol Vreedzame
School door werkgroep Vreedzaam. Hoogbegaafdenprotocol is sterk verouderd. Er is na de zomer gestart
met een nieuwe methode (computerprogramma Acadin), voor groep 7/8. Er zijn nog meer mogelijkheden
zoals samenwerking met middelbaar onderwijs, wat kunnen we als stichting bieden, signalering. Dit moet
allemaal bekeken worden. Tegelijkertijd wordt ook beleid geschreven rondom hoogbegaafdheid. De
bedoeling is dat dit rond de voorjaarsvakantie klaar is.
Het dyslexieprotocol wordt vernieuwd door Els en wordt deze of volgende maand teruggekoppeld naar
het team.
Punt 10 (uitzoeken MR cursus) Jody heeft zich hierin verdiept. NKO (Katholieke Oudervereniging)biedt
veel cursussen aan voor OR en GMR. Je kan bij hen ook cursussen samenstellen. Ze bieden modules met
verschillende onderwerpen, zoals passend onderwijs, continurooster. Dit heeft de voorkeur boven een
algemene cursus. Ouders en Coo biedt dit mogelijk ook aan. Dit is de grootste oudervereniging. Jody zal
ook kijken naar hun aanbod en of het nuttig is om wel/geen lid te worden van de oudervereniging waar
we een cursus willen afnemen.
Punt 12 (rol MR/GMR binnen implementatie passend onderwijs) In januari komt er een bijeenkomst
georganiseerd door de GMR over passend onderwijs. Dit is vooralle MRleden stichtingbreed.
Waarschijnlijk zal de voorzitter de uitnodiging hiervoor ontvangen. Ben stuurt deze dan door naar de MR
leden.
Uiterlijk maart 2014 moet er een besluit genomen worden over het schoolondersteuningsplan. Voor 1
februari 2014 komt er een concept van het bestuur.
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GMR
Er wordt gesproken over fusie tussen de Wingerd en de Windroos. Hier wordt door aanwezigen verbaasd
op gereageerd. Ben zoekt nog even na hoe het precies zit.
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Agendapunten vanuit de directie/bovenschools bestuur
Conceptnotitie gesprekkencyclus en bekwaamheidsdossier
Het PCBO heeft procedure voor een gesprekkencyclus. Deze moet herzien worden omdat hij verouderd
is. Sinds kort is Integraal (instrument kwaliteitszorg) in gebruik genomen, met o.a. vragenlijsten hoe het
in de klas gaat. Dit instrument bevat ook een tabblad personeel met oa. Gesprekkencyclus. Arja heeft
wat er is het bestudeerd en een notitie gemaakt voor ‘t Anker. De huidige methodiek is een cyclisch
proces met functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en POP gesprekken. Daar zit veel
formulierenwerk bij wat vaak vaag geformuleerd en erg uitgebreid is. Dit vergt veel voorbereiding en
verslagwerk. In de conceptnotitie staan ideeën over hoe er op ‘t Anker gewerkt kan gaan worden. Arja
licht dit in de vergadering toe. Nieuw zijn waarderingsgesprek (i.p.v. beoordelingsgesprek) en
voortgangsgesprek. Het is een werkdocument, wat gaandeweg aangepast kan worden en mogelijk
richting kan gaan geven aan beleid op pcbo niveau.
De personeelsgeleding heeft instemmingsrecht op wijziging in beleid van beoordeling. Daarom wordt dit
document in deze vergadering besproken. Van de MR wordt verwacht dat we vaststellen of dit een
geschikt model is om mee aan de slag te gaan en mee te denken over hoe dit geïmplementeerd kan
gaan worden.
Tijdspad: vanaf 1 januari 2014 vinden functioneringsgesprekken met teamleden plaats door Arja.
De personeelsgeleding maakt apart een afspraak om dit document te bespreken, waarbij reacties uit het
team meegewogen worden.

Ouder als vrijwilliger:
Arja heeft een vrijwilligersovereenkomst geschreven, voortkomend uit de vraag of een bevoegde ouder
kan helpen in de groep. Omdat de MR heeft instemmingsrecht heeft op vaststellen van beleid van
inzetten ouders, wordt dit ingebracht. Tekstueel zijn er wat wijzigingen nodig. De overeenkomst zou
gebruikt gaan worden als de betreffende persoon echt deel gaat nemen aan het onderwijsproces. Het
gaat dan om hand- en spandiensten. Zeker niet om verantwoordelijkheid. Er zal altijd een leerkracht in
de groep zijn, die verantwoordelijk is voor de groep. Besproken wordt dat het toegejuicht wordt als
mensen zich aanbieden als vrijwilliger, maar dat het goed is om een en ander in hierboven omschreven
gevallen te formaliseren.
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Agendapunten vanuit de MR
Jaarplanning/werkplan
Emmy kwam werkplan/jaarplanning tegen in het jaarboek primair onderwijs. Het betreffende hoofdstuk
is door Emmy gekopieerd en licht ze toe. Doel van het maken van werkplan en jaarplanning is om gericht
en effectief bezig te zijn, om duidelijker voor zichzelf en achterban te maken wat De MR gaat doen en
wat wil bereiken. Voorstel van Emmy is om allemaal het stuk te lezen en het op een volgende
vergadering te agenderen.

Kascontrole
Jody doet verslag van de kascontrole. Alles was goed in orde. De OC is financieel gezond, maar de
ouderbijdrage moet wel omhoog. 87,5% van de ouderbijdrage is ontvangen. Er komt een officiële
verklaring dat de kascontrole is uitgevoerd. Er is nog geen jaarverslag. Jody zal hierom vragen.
Wij stemmen als oudergeleding in met een voorstel van 50 euro ouderbijdrage voor alle groepen met een
toeslag van 45 euro voor het kamp. Kinderen die instromen vanaf januari betalen de helft. Het is
belangrijk dat het nieuwe bedrag en de motivatie hiervoor door de OC goed gecommuniceerd worden.
Jody koppelt dit terug naar de OC.
Andere schooltijden
Jody had om dit punt gevraagd. Dit komt later dit jaar terug. Emmy vraagt of er documentatie is over dit
onderwerp om zich in te lezen. Michiel heeft mogelijk nog een PowerPoint van een presentatie eerder
gegeven voor MRleden binnen het pcbo. Er zijn ook websites waarop informatie te vinden is.
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Besluitvorming
Agendapunt 7: MR (oudergeleding) stemt in met verhoging ouderbijdrage
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Rondvraag
Annelies vraagt of de stukken voor de vergadering op tijd aangeleverd kunnen worden ter voorbereiding
van de vergadering. Afgesproken wordt dat dit een week voor de vergadering gebeurt.
Michiel vraagt wat we met de foto doen. Hij stuurt het naar Michael om op de website te plaatsen.
Afsluiting
Ben sluit de vergadering om 21.40 uur
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Volgende vergaderingen
maandag 13 januari 2014 (opening door Michiel)
donderdag 13 februari 2014
maandag 17 maart 2014
woensdag 7 mei 2014
donderdag 26 juni 2014

Agendapunten volgende vergadering:
Andere schooltijden
Bespreken hoofdstuk jaarboek primair onderwijs (werkplan/ jaarplanning)
MR cursus/lidmaatschap oudervereniging
Notitie gesprekkencyclus (bevindingen personeelgeleding)

Actielijst
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

5 Bekijken jaarboek primair onderwijs

allen

In bezit van Jody

6 Toekomstig agendapunt: vergroten ouderparticipatie

Ntb

Mei 2014

Actie

actualiteit MR-deel bewaken

ouderavonden (b.v leren van ervaringen vrije school).
7 Volgen voortgang aanpassing zorgprotocollen

Maart 2014

8 Agenderen andere schooltijden

MR

januari 2014

9 Vergelijken aanbod MR-cursus ouderverenigingen

Jody/Ben

Voor januari 2014

MR
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10 Vaststellen hoe we verder gaan met passend/inclusief

onderwijs (rol MR) tijdpad
11 Tijdpad andere schooltijden

Navragen visie tuincommissie op muurschildering
12 Instemming ouderbijdrage/ navragen finacieel jaarverslag OC

Arja
Emmy
Jody

November 2013
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