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Notulen MR-vergadering d.d. 7 mei 2019
Voorzitter: Gianni Baggen

Notulist: Corina Jonker

Aanvangstijd: 19:00 uur

1. Opening en vaststellen agenda
2. Bespreken documenten
a. SCHOOLPLAN
Werkwijze: Team enkele keren meegenomen, oude schoolplan bekeken,
enkele ambities binnen team besproken, voorstellen bestuur gedeeltelijk
meegenomen, wel aangepast aan Op de 10 Bunder.
Vorig jaarplan 4 pijlers, in nieuwe plan veel zaken met hoge prioriteit.
Vraag: Ligt het accent op de juiste plekken? Meeste zaken met hoge
prioriteit zijn uit te leggen, zijn we vaak al mee bezig.
p.6 Standaarden hangen samen met criteria inspectie.
Waarom verschillende peildata? Steeds meest recente gegevens gebruikt.
p.9 Nieuwe lkr. al inwerken als iemand met pensioen gaat.
Vacatures binnen bestuur zijn ingevuld.
p. 15 wordt nog aangepast
Instrumenten? Nog nader te bepalen! WMK(Werken Met Kwaliteit)???
Was er vanuit bestuur nog niet. Kun je als school niet alleen uitzetten…
b. SCHOOLTIJDEN / TSO is besproken met KOW
c. KWINKLEREN
p. 6 driejarigen zijn voorlopige aanmeldingen
Afkortingen uitleggen!!!
Aanpak 1-2-3/cito I II III IV V…/zorgniveaus 1-2-3-4-5
Werkdrukgelden werkplezier
p. 21 zie bij “?” 2019/2018?
p.10 opleidingsniveau ouders. In Parnassys wordt die vraag niet meer gesteld. In versie 3.0
zal het toch weer gevraagd worden.

d. Inspectieverslag is vandaag binnengekomen, heeft Eefje nog
niet doorgenomen
e. Formatieplan is het plaatje vanuit bestuur, datgene wat we
aan formatie krijgen toebedeeld door het bestuur.
Met deze formatie kunnen we in schooljaar 2019-2020 zeven
groepen formeren. Invulling van de groepen gaat in overleg
binnen het team. Is nog niet definitief.
VVE-gelden? Dit moet door gemeente bekostigd worden.
Deze heeft daar nog geen beleid op.
NT2 voorziening oprichten in Heuvelland? In SOP toegevoegd:
“Wij kunnen geen nieuwkomers bedienen” Je mag ze echter
niet weigeren. Geen voorziening in omgeving.
Gemeente moet dan met geld over de brug komen!!!
Geld of taxi of voorziening regelen!!!
3. Enquête
Hoe gaan we dit aanpakken? Eefje maakt voorzet en stuurt dit door aan
MR. Moet klaar zijn voor 20 mei (info-avond). Op 20 mei uitleg en
eventueel aanwezigen al laten invullen.
Dan tijdspad van ongeveer anderhalve week om ouders te laten invullen.
Streven: 70% respons.
51% (meerderheid) is minimum om keuze te maken voor 1 van de opties.
Papieren enquête meegegeven aan gezinsoudste. Stemrecht 1 per gezin.
Wat te doen met gebroken gezinnen?
We geven als MR Eefje enkele overwegingen mee om rekening mee te
houden. Franco noteert dit en stuurt dit door.
4. Studiedagen
Voorstellen vanuit MR:
1.Vrijdag 11 oktober 2019
2.Vrijdag 6 december 2019
3.Vrijdag 21 februari 2020 carnavalsviering op donderdag?
4.Maandag 4 mei (omdat 5 mei toch al vrij is)
5.Maandag 8 juni 2020
Kom Leren dag? Woensdag…???
Bovenstaande data zijn teruggekoppeld naar MT. Vrijdag 21 februari blijft
staan als carnavalsviering met de middag vrij.
5. Notulen MR-vergadering 26 februari 2019 ter vaststelling
Punt 3: “tussenschoolse opvang” moet “tevredenheidsonderzoek” zijn.

6. Gesprekspunten MR<->KOW: tussenschoolse opvang
Presentatie met powerpoint door Eefje en Manon
TSO Tussenschoolse opvang… Daar heb ik jullie hulp bij nodig
Wat is de aanleiding?
Overblijven in de huidige vorm kan niet blijven bestaan i.v.m.:
- Geld. Ik moet daar onderwijsgeld aan besteden
- Tijd medewerkers. Leerkrachten moeten in hun pauze inspringen als ouders zich
afmelden. Nancy die aan coaching van leerkrachten zou moeten werken, aan..
bovendien dure tijd.
- Onderwijstijd. Ondanks dat ieder zijn best doet, zijn er veel probleempjes die
daarna in de klas tijd kosten.
- Past niet bij onze visie. Ik chargeer: we zetten tv aan, dat past niet bij mindful eten.
Er zijn twee opties, twee mogelijkheden om de tussenschoolse opvang volgend schooljaar
anders te organiseren.
De oudergeleding van de MR heeft hierbij instemmingsbevoegdheid.
Om de achterban te raadplegen wordt enquête, (officieel) door de MR uitgezet.
Er zijn vooraf meerdere mogelijkheden voor aanpassingen besproken binnen MT, team en
klankbordgroep. Onderstaande opties kwamen naar voren als meest geschikt/meest
wenselijk. Beide opties worden d.m.v. de powerpoint uitgelegd.
Optie 1
Bij deze optie is commitment vanuit de ouders nodig, bijdrage vanuit de KOW.
Vergelijkbaar met kantinerooster bij bv. voetbalclub… enkele keren per jaar meehelpen.
In de enquête zal natuurlijk gevraagd worden, hoe groot het commitment is.
Jacq: ‘We hebben een gezamenlijk probleem’.
Optie 2
TSO uitbesteden. Ouders betalen als hun kind gebruik maakt van het overblijven.
Gaat dat? De school is verplicht de TSO te organiseren.
Neen, de schooltijden veranderen weer. Van 12.00 tot 13.00 uur pauze, dus geen verplicht
overblijven.
Reken op 50 a 60 euro per dag per jaar.
Dit moet na de zomervakantie ingaan!.
Bovenstaande informatie wordt op de informatie-avond van 20 mei a.s. besproken met de
dan aanwezige ouders. Ouders die niet aanwezig zijn krijgen de powerpoint via Isy.
Er is geen wettelijke grens voor respons. Onze streef = 70 % inleveren. Beslissing bij
gewone meerderheid.
Eén stem per gezin, ; ouder die het grootste deel van de zorgtaken regelt, (en derhalve de
meeste toeslagen ontvangt), bepaalt en tekent.
Voor ouders lijkt optie 2 (geen overblijven meer, dus kind ophalen of betalen is lastig
Anonimiteit? Maak voorblad met naam. Dat wordt er door de telcommissie vanaf gehaald.
Dan pas worden de stemmen geteld, zodat dat het niet meer op de persoon herleidbaar is.

7. Nieuws vanuit de GMR – via Ralph Vonken… nog navragen!!! We
krijgen van de GMR nauwelijks informatie. Ook op de website van
kom Leren zijn de notulen van de laatste GMR-vergaderingen niet
terug te vinden.
8. Ingekomen post/email niet gezien
9. Actiepuntenlijst nalopen is geregeld
10. Rondvraag en sluiting ---

