Notulen MR-vergadering 12 Juni 2018 (Laatste vergadering van het schooljaar 2017/2018)
1. Opening/mededelingen
2. Notulen vorige vergadering: geen opmerkingen
3. Brievenbus/mail:
a. ouder inbreng:
Klankbordgroep: Zowel R. als M.B. konden niet aanwezig zijn. M.G. bespreekt notulen
met MR. Avondvierdaagse: voor volgend jaar krijgen ouders die meelopen een brief mee
met wat er vanuit de school verwacht wordt qua begeleiding. Er was veel onrust in de
diverse Whatsapp-groepen voor ouders. Wellicht zijn de groepsapps volgend schooljaar
niet meer nodig om te gebruiken voor mededelingen vanuit school, in verband met de
schoolapp.
b. leerkrachten inbreng: geen inbreng
4. Schooljaar 2018/2019
a. welke leden willen verder van wie de termijn afloopt: A. gaat volgend jaar
stoppen met de MR vanuit de personeelsgeleding. M.G. en S. wilen wel
graag de MR blijven doen vanuit de personeelsgeleding . M.D. gaat door
met de MR voor de oudergeleding. R. gaat vanuit de oudergeleding
stoppen met de MR. Waarschijnlijk hoeven de MR-leden zich niet
opnieuw verkiesbaar te stellen en kan de termijn verlengd worden, tenzij
er bezwaren zijn. M.B. geeft aan dat ze twijfelt of ze wil doorgaan met de
MR wegens veranderende persoonlijke omstandigheden. M.B. kan op
basis van de reacties op de vacature voor de oudergeleding bepalen of
ze doorgaat met de MR.
b. Opzetten van verkiezingen start van het nieuwe schooljaar: M.G. gaat de
verkiezingen initiëren, wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar
gedaan.
Actie: M.G.
c. Plannen nieuwe vergaderdata: de oudergeleding plant nog een nieuwe
vergadering om het activiteitenplan door te nemen en nieuwe data vast te
stellen.
Actie:
oudergeleding
d. Werkdrukverlaging leerkrachten, enquête:
- Goed kijken naar wanneer de drukke periodes zijn, dan niet teveel nevenactiviteiten
plannen. Kritisch kijken naar welke nevenactiviteiten je wel en niet doet (zoals
pannenkoekendag en het welkomstontbijt). Het zou fijn zijn als er meer studiedagen
kunnen worden ingepland, met name bij de kleuters. Verder is het wenselijk dat tijdens
studiedagen de middag voor de leerkracht is (bijvoorbeeld om de administratie te
kunnen bijwerken). Met de extra gelden die beschikbaar zijn, zien de leerkrachten graag
dat er o.a. extra handen worden ingezet in de klas.
5. GMR: heeft om tafel gezeten met de RvT. Voortgang GMR besproken, geen bijzonderheden.
Er komen twee vacatures vrij binnen de RvT.
Vanaf 20.00 uur is de locatieleiding aanwezig
6. CAO – bekendmaking van de uitslag: unaniem gestemd voor het overlegmodel. Meteen
tijdens studiedag begin gemaakt met implementeren. Gekeken naar de uren die in Cupella
staan, een aantal uren zijn bijgesteld. Tijdens de eerste teamvergadering van het nieuwe

schooljaar worden alle taken/uren verdeeld, daarna wordt het binnen 1 à 2 weken in het
systeem gezet.
7. Update lopende onderwerpen
a. Formatie: Groepsindelingen zijn vastgesteld. Dit wordt nu met het team
besproken, waarna de ouders op de hoogte kunnen worden gebracht.
b. Groei van de school - BSO: Naar Prokino uitgesproken dat het Scala het lokaal
van de peuterspeelzaal graag weer wil gebruiken. Prokino gaat op zoek naar een
andere locatie. Er zijn nieuwe ICT-middelen en meubilair besteld i.v.m. de groei
van de school.
c. Keukenblok: morgen komt iemand langs om de mogelijkheden te bekijken.
8. TSO: Er was weer een oproep voor nieuwe hulpkrachten. Er zijn twee ouders gestopt, er
hebben zich twee nieuwe ouders aangemeld. Het zou fijn zijn als er nog iemand als
achterwacht is, waarop kan worden teruggevallen bij ziekte e.d. Professionaliseren van de
overblijf is onderzocht, maar de kosten zijn te hoog (minimaal € 3,- per keer per kind). Dit is voor
ouders wellicht niet op te brengen, zeker bij meerdere kinderen binnen één gezin. Er zijn
gemiddeld tussen de 50 en 60 kinderen per keer die overblijven.
Er zijn nu al vaak kinderen rond 12.30 uur op het plein. Dit is niet wenselijk, omdat de
overblijfkrachten hun handen al vol hebben aan de kinderen die overblijven. LL wil in het nieuwe
schooljaar aan ouders communiceren dat kinderen die niet overblijven pas vanaf 12.45 uur op
het plein mogen.
Is het nodig om ouders een bericht te sturen dat ze zorgen dat ze hun kind voor de zekerheid
een jas meegeven? Tijdens de TSO wordt vaak buiten gegeten bij droog weer. LL wil niet
betuttelen. In de informatievoorziening kan hier af en toe aandacht aan worden besteed, ook
over andere TSO-info.
Rondvraag
M.B.: Wordt de ‘plusklas’ voor de onderbouw voortgezet? Ja, geeft de LL aan. Plusklas
onderbouw (groep 1/2) wordt voortgezet en er is vanuit de LL een aanvraag gedaan voor
uitbreiding van uren voor een te starten (januari 2019) plusklas groep 3/4. Afwachten of de
uitbreiding toegekend gaat worden. De Torenklas (stichtingbrede plusklas) blijft ook doorgaan
volgend schooljaar. Hier komt een andere docent.

