MR
Aanwezig: Kitty, Els, Hélen, Minèt, Roy, Henny, Mari.
Afwezig: Gast: 01. Opening
Kitty opent de vergadering.
02. Directie info/antwoorden op vragen MR aan directie
- Minèt voorziet ons van een leesblad over het 940-uren model. De onderbouw draait
daarop 940 uur en de bovenbouw 980 uur. Er blijft bij dit urenmodel weinig tijd over voor
vergadertijd. Wat is nu het plan? We willen met de hele school een kwartier eerder
beginnen. Nieuwe aanvangstijd dus half 9. Daardoor kan de bovenbouw 20 vrijdagmiddagen
vrij hebben en de onderbouw alle vrijdagmiddagen.
We constateren dat er op vrijdagmiddag weinig overblijvers zijn.
Om dit plan te realiseren is raadpleging nodig van de achterban van de oudergeleding van de
MR. Van de ouders dus. Minèt laat wat voorbeelden zien van andere scholen hoe die de
raadpleging hebben aangepakt.
Minèt heeft al een voorbeeldbrief gemaakt om de ouders van onze school te raadplegen.
Onze oudergeleding van de MR keurt die brief goed en besluit de brief de volgende dag naar
de ouders te sturen. Minèt gaat dat doen.
Op die brief komt het E-mailadres van Kitty, onze voorzitter. De ouders kunnen dan bij haar
hun bezwaren en vragen neerleggen. De deadline voor het indienen van bezwaren ligt op 7
juni. Als dat nodig is, vanwege de inhoud van de bezwaren, gaat de oudergeleding nog in
overleg. Op 7 of 8 juni laat Kitty dan aan Minèt weten wat de uitslag is van de raadpleging.
-Minèt vraagt de MR of er al reacties binnengekomen zijn over de formatie. Enkele ouders
met zorgen hebben zich al bij Minèt gemeld. Minèt heeft ook al enkele ongenuanceerde
verhalen gehoord die kant nog wal raken. Het is de bedoeling om in beide
combinatiegroepen een "groep 6 deel" te plaatsen van eenzelfde niveau. Daar gaan we
zorgvuldig werk van maken. De kinderen van groep 6 krijgen ook in beide
combinatiegroepen hetzelfde leerstofaanbod.
Wij vinden het jammer dat deze ongenuanceerde verhalen nu rondgaan en hopen dat
bezorgde ouders met Minèt in gesprek gaan. Die kan de ouders het ware verhaal vertellen
en daarmee de ouders geruststellen.
-Wij krijgen uit handen van Minèt de financiële kwartaalanalyse. Die gaat t/m periode 3.
Het valt op dat de personeelskosten worden overschreden. Dit jaar hebben we veel
afscheidsfeestjes en jubilea. Met deze overschrijdingen gaat het Skipov accoord.
Een bedrag van €3000,- gaat naar YAG. Daarin zit ook een klein budget voor het
buitenspeelgoed.
-Roy vraagt of de school iets kan betekenen voor het realiseren van een voetbalveldje.
Meneer El Meliani zet zich hiervoor in.
Minèt verwijst naar het Skipov in de persoon van Paul Reutlingsperger.

Minèt heeft, om het initiatief te steunen, al haar handtekening gezet met schoolstempel. Wij
staan positief t.o.v. het plan maar in onze schoolbegroting is geen ruimte voor dit soort
initiatieven.
-Minèt vertelt iets over de gang van zaken t.a.v. een leerling.
-In de MR op onze school zitten 3 teamleden. Dat is volgens Minèt veel gezien het aantal
leerlingen. De MR wil het aantal graag op 3 houden. Volgens Minèt gaan er onevenredig veel
uren naar de MR. Daarbij komt nog dat Mariska in de GMR wil. Dat gaat ook al uren kosten.
Zij geeft dit ter overweging aan de MR.
03. Bespreken ingebrachte informatie en mededelingen directie
-Er ontstaat discussie over de urenberekening van de MR. Als tegemoetkoming besluit de
leerkrachtgeleding terug te gaan van 60 uur naar 50 uur. Die uren zouden dan gebruikt
kunnen worden voor de GMR.
-We bekijken het door Kitty gemaakte jaarverslag. Er komen nog enkele punten bij onder het
kopje: "Voornemens schooljaar 2016-2017".
De volgende aanvullingen worden gedaan:
-De implementatie van Reken zeker.
-Proces van invoering Hoorns model.
-De voortgang Engelse les kritisch blijven volgen.
Mari zet de extra voornemens in het verslag en Kitty knipt en plakt ze in het jaarverslag.
Bedankt Kitty voor het maken van het jaarverslag.
-We bekijken de door Henny gemaakte logo's. We kiezen voor het "dikgedrukte" logo.
Bedankt Henny!
04. Ingekomen post
05. ARBO
07. Zaken voor advies en instemming
08. Speerpunten:
-TSO.
-Implementatie van de nieuwe rekenmethode “Reken zeker”.
-YAG.
-Schoolresultaten.
09. Rondvraag
-We betreuren het dat we nog geen rechtstreekse info gehad hebben van de GMR.
10. Sluiting
Kitty sluit de vergadering.

