Medezeggenschapsraad notulen
Datum: 15 mei 2017 om 19.30 uur
Aanwezig:
Harm Jan Spithost (voorzitter)
Joke Walda (als bestuurder)
Jeroen Cabbolet (secretaris, notulist)
Edith Vrakking
Heleen van den Berg
Kees Everaarts
Nikola Jajcanin
Rachel Kampman
M'Barka Tichtti
Robert van Twiller
Sophie Weller

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30.
2. Notulen vergadering van 6 maart 2017
De notulen zijn vastgesteld en akkoord. Ze worden naar Claire gemaild om op de website te
zitten.
3. Mededelingen
Nikola zal per 1 juni verhuizen en zal de MR verlaten.

4. Post
Er is geen post binnengekomen.

5. Mededelingen van de directie
 Met de eind CITO score van groep 8 zitten we boven het gemiddelde, daar is de
school erg blij mee. Het vorig jaar waren we onder de norm, dus gelukkig is een
tweede keer op rij onder het gemiddelde bespaard gebleven. De inspectie zou
eventueel nog kunnen langskomen, alhoewel het niet in lijn der verwachting is.
 De directie is bezig met het creëren van ruimte om mensen aan te nemen. ASG helpt
mee om intern (binnen ASG) van positie te wisselen/rouleren.
 De prognose voor het aantal leerlingen komende schooljaar in het formatieplan was
eerst op 500 geschat. We lijken echter richting 530 te gaan (momenteel hebben we
506 leerlingen). Binnen het cluster en nabije (externe) scholen was afgesproken dat
leerlingen tussentijds NIET overstappen naar een andere school. Echter er is een
school die zich hier niet aan houdt en ook tussentijds leerlingen toelaat over te
stappen. Typisch zijn dit leerlingen met problemen op de huidige school. Deze mogen
geweigerd worden, enkele leerlingen door verhuizingen moeten worden
aangenomen.
 5 kleuters hebben een verjaardag op een dusdanige dag, waardoor het onmogelijk is
om geld te krijgen voor deze leerlingen.(Na de 1 okt telling.)
 De tweede meting van het arbeidsplatvorm onderzoek “Werkdruk in het Onderwijs”
is afgerond. Bij de tweede meting, is er een positieve trend geconstateerd. Zo zijn
klachten rondom burn-out significant gedaald.
 Enkele kleuters halen de nieuwe urennorm niet; dus sommige kleuters gaan ook op
woensdag naar school. Echter binnen de klas zijn ook weer kleuters die de norm wel
al haalden en nu dus tot wel 980 lesuren per jaar maken. Vanaf het jaar 2020 geldt
een norm van 940 lesuren per jaar. Joke pleit dan ook om maximaal 10 extra
studiedagen te plannen voor kleuters voor volgend jaar groep 1,2,3 en eventueel het
daaropvolgend jaar dan in groepen (1,2,3,4) en vraagt de MR om raad.
Een lid suggereert dat het wellicht niet handig is om sommige klassen wel deze
studiedagen te geven en andere weer niet.
Een lid zegt dat het wellicht handig is dat de studiedag “voorspelbaar” is, bv elke
laatste vrijdag in de maand.
Men poogt deze studie-uren te verdelen over de leerkrachten van alle groepen, bv
dat de groep 1,2,3 leerkrachten meehelpen met de bovenbouw.
Een lid wil er graag over nadenken. Er wordt afgesproken om eind mei met een
instemming goed- of afkeuring te geven.
6. (concept) schoolgids

Er zijn wat opmerkingen.
 Protocol gescheiden ouders. Leraren zijn verplicht om het 10 minuten gesprek
eventueel ook voor de andere ouder apart te houden.
 Protocol medisch handelen. Er is een link die niet lijkt te werken.
 Schorsing / verwijdering. Moet er niet iets gezegd worden over de voorafgaande
waarschuwingen.
 Het begrip “time out” is niet eenduidig gedefinieerd. En wie bepaald de time out ?
Joke reageert dat de time out moet worden gegeven in overleg met de directie, niet
door een leerkracht. Zo is het ook soms niet mogelijk om een kind naar huis te
sturen; er is wellicht geen oppas. In dat geval worden de ouders (uiteraard) gebeld.
 Schoolgids. De foto op de voorkant zou ook de recente “15 jaar” foto kunnen
worden.
 Schoolgids. Hier staat dus ook een stukje over schorsing.
 HGW kopje moet worden gewijzigd naar “volgplannen”.
 Protocol ICT gebruik door leerlingen moet worden ondertekend en is als bijlage
opgenomen.
 Leesstrategieën. Dit is achterhaald en moet anders worden geformuleerd.
 Boekenkringen. Dit stukje kan beter “leespromotie worden genoemd en mag een
algemene “update” krijgen.
 Brede school voorlezen. Dat kan voor nu uit de schoolgids, we zijn daar mee gestopt.
 Gymleerkracht. Zij hebben 1x in de 2 weken een gymles van een vakdocent. Niet 1 x
per week, zoals in de schoolgids staat.
 Medicijn gebruik. Paracetamol wordt niet gegeven door leerkrachten, terwijl de
suggestie word gewekt dat leerkrachten dit geven. Bedoeld wordt dat ouders
leerkrachten vragen om het te gebruiken mits nodig. Dit is niet iets wat leerkrachten
willen doen; een leerling kan beter naar huis gaan.
 Er is een korte discussie geweest over wat een leerkracht mag en kan en
verantwoordelijk is als het (flink) mis gaat. Het kan niet zo zijn dat de leerkracht
verantwoordelijk is; hij/zij is immers geen arts. Joke meldt dat in alle gevallen van te
voren contracten moeten zijn getekend met de ouder(s) waarmee de leerkracht
ontlast wordt van zijn/haar verantwoording.
 “SAVE”. Dit is iets als “Veilig thuis” en is een voorportaal die in actie komt, voordat
de kinderbescherming wordt gecontacteerd. Het is bedoeld om te reageren op
signalen die suggereren dat er dingen misgaan in de opvoeding.
 Er wordt gevraagd waarom de deur om 8.20 opengaat en niet eerder. Ervaringen uit
het verleden maken duidelijk dat er geen meerwaarde is om de deur eerder open te
doen, want leraren zijn nog in bespreking, er is dus te weinig supervisie beneden voor
8.20 uur. Ook gaat het eigenlijk prima nu; er komen geen leerlingen te laat omdat ze
de school niet binnen kunnen komen.

7. (concept) zorgplan samenwerkingsverband 15 mei
Men wil graag alles laten zoals het is. Er is extra aandacht in enkele punten en we willen
er geen punten bijdoen of afhalen.
8. (concept) formatieplan
We stevenen af op 20 groepen, met 2 groepen van 32 kinderen. Dit zijn erg grote
groepen, maar helaas is er geen alternatief mogelijk. Mochten er nog onverwacht
leerlingen bijkomen, dan kan er nog altijd een gesprek komen met ASG om een 21e groep
in het leven te roepen. Joke hoopt nog wat extra leerlingen aan te trekken, om financieel
wat sterker te staan.
9. Rondvraag
Hoe gaan we het financiële hoofdstuk afsluiten ? ASG moet enkele cijfers vrijgeven en tot
die tijd kan de Compositie geen definitieve begroting geven. Joke meldt dat we maximaal
EUR 13.000 meer mogen uitgeven dan wat er vanuit het leerlingenaantal binnen komt.
Men merkt op dat we blij mogen zijn dat de begroting van de Compositie prima op orde
is.
De MR moet meer contact zoeken (in)formeel met de OR van de Compositie. Er was
afgesproken meer contact te hebben, maar tot op heden heeft de MR (of OR) hier nog
geen werk van gemaakt.
Er wordt voorgesteld om nog eens te praten met de OR en te kijken wat werkt.
Noch de OR statuten, noch het OR reglement is aan Joke gegeven.
De CMR vergadering staat ter discussie. Wellicht wordt de CMR opgeheven binnen de
ASG. Een lid vraagt zich af of dit wettelijk wel mag, maar er wordt geantwoord dat dit
mag.
10. Sluiting
Harm Jan sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 3 juli 2017.

Bijlage 1: actielijst
Bijlage 2: voorlopige agenda’s komende periode.

Bijlage 1 - Actielijst:
Wie

Wat

Jeroen

Bekijk eigen gemaakt software programma voor
beoordeling leraren aanbieden bij ASG
Prikbord beneden updaten (leden en notulen)

Jeroen en
Harm Jan
HarmJan

Joke een update geven over de extra studiedagen in
de kleuterklassen voor de urennorm (zie punt in
mededeling directie)

Wanneer / reeds
gedaan
Gedaan
Gedaan
Graag voor eind mei

Bijlage 2: Agenda komende vergaderingen
Komende vergaderdata 2017
3 juli 2017

Vergadering van 3 juli 2017::
 Verkiezingsprocedure MR bezien/organiseren
 Taakverdeling/taakbelasting team
 Meerjarenbeleidsplan van de school; voortgang
 Concept Jaarplan Compositie bespreken
 jaarplanning MR 2016-2017
Vergadering van september 2017:
 Vaststellen van de schoolgids
 Informatie over de jaarrekening
 Evaluatie meerjarenbeleidsplan
 Jaarplan Compositie accorderen

