Notulen MR-vergadering
Datum:

dinsdag 25 juni 2019, 19.30 – 21.15 uur

Aanwezig:

Willemijn van Keulen, José Eijbergen, Margot de Korte, Francien Korpershoek, Femmy van
der Ent Braat (voorzitter, vanaf 20.30 uur), Nicolette ten Velde (notulen), Gunther den
Braven

Afwezig:

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
Opening en welkom voor iedereen. Femmy schuift vanavond iets later aan.
2. Schoolplan
De definitieve versie van het schoolplan ligt nu bij het bestuur. Ronald en Willemijn hebben een presentatie
over het plan gegeven voor de meivakantie, omdat het ook voor andere scholen een voorbeeld bleek te zijn.
Een terecht compliment volgens de MR. Als het bestuur akkoord gaat kan het ondertekend worden door de
MR, hiervoor wordt met Femmy een aparte afspraak gemaakt.
3. Formatie
Op dit moment is de directie druk bezig met het verdelen van de groepen, het is belangrijk om dit zorgvuldig
te doen. Alleen de ouders van groep 6 zijn al ingelicht over de nieuwe verdeling van de groepen omdat dit
een combinatieklas wordt. Er zullen in de formatie nog een aantal wijzigingen op het laatste moment
plaatsvinden, in verband met een vacature die toch nog ontstaat. Donderdag 27 juni is hiervoor een
sollicitatiegesprek ingepland. Als het een positief gesprek wordt krijgen de ouders deze donderdag ook het
bericht over de definitieve groepsindeling en formatie, anders wordt het de maandag erna. Sportivate gaat
twee keer per week (di/vr) het pauzemoment invullen. De financiering hiervoor komt uit de ABC-middelen.
4. Werkverdelingsplan
Het werkverdelingsplan is vorige week naar het team gestuurd, 60% van de teamleden moest akkoord geven
om het plan door te laten gaan. Deze norm is gehaald, maar er blijken toch belangrijke bezwaren te zijn
vanuit de teamleden die door de personeelsgeleding van de MR aan Willemijn zijn doorgegeven. Dit
betekent dat de directie aanstaande dinsdag toch opnieuw kritisch gaat kijken naar de inhoud en het proces.
5. Vakantierooster en jaarplanning
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar wordt kort besproken. Wat de MR opvalt is dat er opnieuw
gekozen is voor een week meivakantie. Willemijn geeft aan dat dit is voorschreven vanuit KPOA. Dit heeft
waarschijnlijk ook (net als dit jaar) met de late start van de zomervakantie te maken. Het zou dus kunnen dat
er andere jaren weer voor twee weken gekozen wordt. Als er één week meivakantie is, dan moet de ‘tweede
week’ aan Pinksteren worden gevoegd. Er zijn duidelijk voor- en nadelen aan één week, hierover hoort de
MR ook verschillende geluiden van de ouders. Voor de kinderen lijkt het een voordeel te zijn. Verder ziet de
MR geen knelpunten in de jaarplanning.
6. Schoolgids
De schoolgids is weer herschreven en dus weer up-to-date. Met name de eerste hoofdstukken zijn gewijzigd.
Alle aantekeningen vanuit de MR mogen worden gemaild naar Willemijn. Het lijkt de MR niet nodig om dit

plan een mooiere lay-out te geven. Wel is het een optie om een samenvatting op een flyer uit te delen aan
de ouders met een link naar het gehele plan. Deze samenvatting zou uit de belangrijkste punten en
afspraken kunnen bestaan. Ook is een koffie-ochtend een goed moment om het plan onder de aandacht te
brengen, want niet alle ouders zullen de tijd nemen om het helemaal door te lezen. Wat jammer is,
aangezien het veel duidelijkheid geeft over de regels en het beleid van de school.
7. Beleid meerbegaafdheid
De MR heeft de eerste opzet van dit beleid ontvangen. Eigenlijk vindt Willemijn het nog te vroeg om te
bespreken in de MR, aangezien het ook nog binnen het team overlegd moet worden. Dit plan wordt dus
doorgeschoven naar het overleg in september. T.z.t. ligt dit plan ook ter inzage voor de ouders.
8. Rondvraag/w.v.t.t.k.
Er zijn geen vragen. Er wordt kort gesproken over de nieuwe verdeling van de lokalen, de ouders en
leerkrachten van de kleuters zitten inmiddels aan de andere kant van de school. Daarmee lijkt de afstand tot
school letterlijk en figuurlijk wat groter, maar dat is tijdelijk.
9. Sluiting.
Het volgende overleg is nog niet gepland maar zal plaatsvinden in het nieuwe schooljaar, in de maand
september. Willemijn zal het bijwonen van het overleg dan weer overlaten aan de nieuwe directeur. Het
overleg wordt afgesloten.

