Notulen MR-vergadering 27 Maart 2018
1. Opening/mededelingen
A.M afwezig.
2. Notulen vorige vergadering
Actiepunten:
- Jaarverslag - R.H
Checken of dit per kalenderjaar of per schooljaar gaat. Indien schooljaar hoeft dit nu nog niet
opgepakt te worden.
Actie: R.H.
- Vraag voor GMR – CAO stichting breed overleg model? - S.A.
Streven is overlegmodel. Het is geen stichting breed besluit. Tijdens de eerstvolgende
teamvergadering wordt dit onderwerp verder besproken. Voor aanvang van het schooljaar moeten
de uren bekend zijn bij het overlegmodel. Belangrijk dat het team duidelijk heeft hoe het
overlegmodel eruit ziet en wat de consequenties zijn.
- Sportevenementen: kunnen ouders hier een grotere rol in spelen zodat de werkdruk voor de
leerkrachten verlicht wordt? Dit punt kan in de teamvergadering besproken worden.
- Bespreking cao: M.G vertegenwoordigt de personeelsgeleding, R.H vertegenwoordigt de
oudergeleding.
- Het team kan kritischer kijken naar planning van de evenementen: voorkomen dat leerkrachten
meerdere (schoolbrede) activiteiten vlak achter elkaar moeten begeleiden. Dit zou beter verdeeld
kunnen worden, om de werkdruk te verlagen.
- Financieel tussenoverzicht – LL
Moet nog komen.
3. Brievenbus/mail
Geen post.
a. ouder inbreng (klankbordgroep)
Geen klankbordgroep geweest sinds de vorige MR-vergadering.
● Brandoefening: er was een aankondiging dat er een brandoefening was. Er kwam een vraag
van ouders of deze geweest is. Is niet het geval. Ouders zien dat het vaak dringen is bij de
voordeur. Hoe gaat dit in geval van calamiteiten? Op dat moment zijn er meerdere
uitgangen beschikbaar. Er is een nieuwe datum gepland voor de brandoefening (deze heeft
inmiddels plaatsgevonden.).
● Het is bij de ingang vaak een opstopping door ouders, kinderen en buggy’s. Is het voor
volgend jaar goed om te kijken of de klassen anders kunnen worden ingedeeld?
● Is er een protocol voor schoolreisjes (welk uitstapje is geschikt voor welke groep?) Naar
eigen inzicht team en leerkracht in de rol als professional.
b. leerkrachten inbreng
-Estafettestaking: Overijssel is nog niet aan de beurt. Er is nog geen berichtgeving over geweest.
-CAO punten voor de teamvergadering:  het team heeft informatie gekregen, 5 april wordt hier
tijdens de teamvergadering over gesproken
-Cupella: LL heeft een cursus gehad over Cupella.
4. GMR: geen info.
5. Update LL – M.G.
a. Groei van de school: er is weinig ruimte voor uitbreiding. De aanvraag voor een unit
ligt nog bij de gemeente. Aan het einde van het schooljaar komt het leerlingaantal
boven de 25 leerlingen per kleuterklas. In mei wordt de 200e leerling verwacht. R.H.
geeft aan dat het jammer is dat er niet alleen maar combinatieklassen zijn. Dit zou
beter aansluiten bij het Jenaplanonderwijs. Aandachtspunt: hoe en wanneer wordt
de groepsindeling gecommuniceerd naar ouders?
b. muziek commissie

Er is gekozen voor de methode ‘1-2-3 Zing’. Het lesmateriaal Kazoo kan hier ook voor
worden gebruikt.
c. Meer en hoogbegaafdheid
C.v.U. heeft het protocol ter kennisgeving gemaild aan de MR. Eventuele feedback kan aan
de LL worden doorgegeven. MR-leden gaan het plan doorlezen.
Actie: allen
d. Passend onderwijs
e. School App
LL is bezig met een app voor schoolzaken en hoopt hier volgend schooljaar mee te kunnen
starten. Overblijven met Edith kan niet in de app worden opgenomen. Kan wel worden
opgenomen via een link.
Activiteitenplan
-Evaluatie beleidsagenda punten MR:
● Communicatie naar ouders verbeteren: we zijn hier goed in bezig, o.a. door
aanwezigheid MR in de klankbordgroep en berichtgeving op Facebook.
● Verkeersveiligheid rondom school: dit hebben we nog niet opgepakt als MR. W.D is
naar bijeenkomst geweest voor alle scholen in Kampen. Dit had geen meerwaarde.
De wijkagent kan meekijken bij knelpunten. Het parkeren in de draaikom zou anders
kunnen. Auto’s rijden achteruit terwijl er kinderen langsfietsen. Dit zorgt voor
gevaarlijke situaties. Ouders zouden hun auto een straat verderop of bij het
winkelcentrum kunnen parkeren.
● Nieuwbouwproject: In 2022 wordt gestart met bouwen.
● Ouderparticipatie vergroten ( buitenschoolse (sport)activiteiten oa schaak, korfbal,
bevrijdingsloop, avondvierdaagse, etc.): Jena-ouders zouden door leerkracht meer
gestuurd kunnen worden in welke ouders gevraagd worden voor activiteiten. In de
groepsapp wordt hulp gevraagd en de eersten die reageren komen helpen. Wellicht
kunnen de Jena-ouders dit sturen door ouders persoonlijk te benaderen. De animo
verschilt duidelijk per activiteit. Voor het schoolreisje worden gericht ouders
gevraagd, die passen bij de kinderen van het groepje dat ze gaan begeleiden.
● Thema avond voor ouders: dit wordt doorgeschoven naar volgend schooljaar
● TSO professionaliseren: de overblijfkrachten hebben aan het begin van het
schooljaar scholing gevolgd. Er zijn daarna nieuwe overblijfkrachten bij gekomen.
Een aandachtspunt is dat kinderen op elkaar wachten voordat ze gaan eten. Nu is
een deel van de kinderen al begonnen, terwijl andere kinderen net uit de klas komen
en nog aan moeten schuiven. Wat goed gaat: er zijn duidelijke regels, de kinderen
gaan naar buiten en maken goed gebruik van het spelmateriaal.
● Groei van de school nauw volgen: dit blijven we doen als MR
6. Werkdruk verlaging leerkrachten, enquête S.A. en M.G.
Er is een mooi bedrag vrijgekomen om de werkdruk te verlagen. S.A. heeft een enquête
ontwikkeld. Iedere school gaat deze enquête afnemen. De resultaten worden
teruggekoppeld naar de GMR. De vragen van de enquête worden doorgenomen door de MR
en waar nodig aangepast door S.A. De MR vindt het wenselijk dat de enquête anoniem
wordt ingevuld. S.A. M.G. en A.M. kunnen de resultaten van de enquête namens de
personeelsgeleding van de MR analyseren en bespreken binnen het team. Daarna kunnen de
resultaten met de locatieleiding besproken worden. Belangrijk is dat het team voor ogen
houdt wat het doel is van de enquête, wat wil je ermee bereiken? De enquête wordt deze
week uitgezet. De enquête is een agendapunt voor de volgende MR-vergadering.
Actie: S.A., M.G. en A.M.
Rondvraag: geen punten voor de rondvraag.
Volgende vergaderingen 15 Mei en 12 Juni.

