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NOTULEN 20 – 06 – 2017

Aanwezig: Henny, Mari, Kitty, Roy, Els, Helen, Martijn en Minèt.
Afwezig met bericht: n.v.t.
01. Opening
Vooraf de vergadering wordt er op gepaste en feestelijke wijze afscheid genomen
van 3 zeer gewaardeerde krachten welke de MR helaas gaan verlaten. Henny, Kitty
en Els worden hartelijk bedankt!
Kitty opent de vergadering
02. Directie info/antwoorden op vragen MR aan directie
Jaarrooster
Vergaderrooster
Ouderavond

03. Bespreken ingebrachte informatie en mededelingen directie
Ouderavond is met succes bezocht en we hebben alle zaken goed onder elkaar
kunnen zetten. Als bijlagen de punten op een rijtje.
Deze punten zijn uitvoerig en kritisch besproken.
Vanuit deze punten en onze eerdere overwegingen komen we tot een beslissing dat
we een ja kunnen zeggen tegen het onderzoek tot een mogelijke fusie.
Belangrijke aspecten, hoe we deze ja hebben gegeven, zijn:
 Meenemen geografische ligging de Bunders t.o.v. het Heijbosch locatie wordt
meerdere keren op verschillende wijze hierop gewezen.
 Open communicatie vast houden zoals die nu ook verloopt.
 De 5 punten welke in een eerdere uitkomst met Job zijn besproken.
Jaarkalender, deze wordt doorgenomen en bekeken. Hierin besproken het afscheid
kunnen nemen van ouders van groep 8.
6 december staat nu niet op de jaarkalender, echter wordt door Minèt aangegeven
dat er toch nog wat ruimte vrij is om op 6 december iets later te starten met de
school. Dit wordt dan ook zo verder doorgezet.
Vergaderrooster:
 Maandag 11 september
19:00
 Dinsdag 31 oktober
19:00
 Maandag 11 december
19:00
 Dinsdag 23 januari
19:00
 Maandag 5 maart
19:00
 Dinsdag 17 april
19:00
 Maandag 28 mei
19:00
Tropenrooster wordt na deze warme dagen bespreekbaar gemaakt. Hierin wordt de
volgende afspraak gemaakt dat vanaf volgend schooljaar gebruik gemaakt kan
worden van het tropen rooster, de mr stemt hiermee in. Met de voorwaarde dat dit
2 dagen vooraf kenbaar wordt gemaakt naar de ouders toe.
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04. Ingekomen post
N.v.t.
05. ARBO
Volgend schooljaar wordt doorgegaan met de schouwingen.
06. GMR
N.v.t.
07. Zaken voor advies en instemming
Instemming zie punt 03.
08. Speerpunten
Speerpunten voor het komende schooljaar.
Proces van clustering kritisch volgen.
De rol van de MR bij het vervolg van het onderzoek naar een mogelijke fusie.
Schoolresultaten blijven volgen.
YAG blijven volgen.
Implementatie van de rekenmethode “Reken zeker”. Het is een pittige methode. In
deze methode worden de onderwerpen goed aangetipt en uitgediept. Ook wordt er
goed geautomatiseerd. Het is wel een pittige overstap vanuit “de wereld in getallen”.
Proces van invoering van het Hoorns model.
De voortgang van de Engelse les kritisch blijven volgen.
Besluit rondom eindtoets van groep 8.
09. Rondvraag.
N.v.t.
10. Sluiting:
Kitty sluit de vergadering.
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BIJLAGEN:

Voordelen:
Geen combinatieklassen. (4 x genoteerd)
Meer budget voor kwaliteit, extra zorg voor kinderen die het nodig hebben. (4 x
genoteerd)
Leraren kunnen meer onderling overleg plegen. (3 x genoteerd)
Bunders geografisch beter t.o.v. ‘t Heibosch. (2 x genoteerd)
Meer vriendjes en vriendinnetjes. (2 x genoteerd)
Groteren docentenpoule.
Directie en IB-er zijn altijd op de locatie bij eventuele calamiteiten.
Geen broertjes en zusjes bij elkaar in de klas.
Mogelijkheid tot nieuwbouw.
Minder werkdruk voor de leerkrachten.
Liever homogene klassen, slechte ervaringen bij combinatieklassen.
Vraagt meer van leerkrachten. (combinatie)
Zorgen:
Afstand naar ‘t Heibosch. ( 4 x genoteerd)
Voor welke locatie wordt gekozen? (3 x genoteerd)
Te grote klassen, waardoor minder aandacht voor de kinderen. (3x genoteerd)
Massa school. (3x genoteerd)
Overlast Bunderspark, skatebaan, drugsoverlast. (2x genoteerd)
Prestatiegerichtheid ‘t Heibosch t.o.v. de Bunders, ouders kiezen bewust voor een
school.
Kans op combiklassen.
Welke docenten blijven er?
Achteruitgang kwaliteit.
BSO op locatie?
Minder sociale contacten wanneer locatie niet op de Bunders is.
Speelplek kinderen.
Wat gebeurt er met een leeg pand? Let op verpaupering wijk.
Opvang jonge kinderen, wordt dit gescheiden? Nu Tante Kootje.
Worden klassen meteen gemengd?
Overlast auto’s brengen en halen bij ‘t Heibosch.
Punten welke eerder met Job besproken zijn:
Locatie
Veiligheid en Leefbaarheid
Onderwijskwaliteit
Samenwerken
Communicatie

