Verslag van de M.R. Vergadering

Datum: maandag 2 december 2014 20.00-22.00 uur
Notulering: Carla Roovers

Aanwezig: OGMR-Tineke-Carla-Eveleyn-Alfred
PGMR-Miriam-Leonie-Petra-Willa

Afwezig:

1. Opening door de voorzitter van de MR.
2. Vaststellen agenda: punten 1 t/m 9 worden besproken in aanwezigheid van directeur Cees Aandewiel.
Cees vraagt naar het woord ‘beleidsplan’ bij punt 6. Beleidsplan wordt gewijzigd in schoolplan en nu van de
agenda gehaald. Agendapunt 12 kan van de agenda af.
3. Communicatie
Cees ligt zijn schriftelijke mededelingen toe. De vooraf gestuurde mededelingen door Cees worden gewaardeerd.
4. Plannen formatie schooljaar 2015-2016
In groep 6-7 heerst er onrust onder ouders wat er met die groep gaat gebeuren. Zou bekend worden na de
vakantie. Er is notitie toelatingsbeleid, concept doorstroom van huidige groep 5-6 en er ligt protocol
groepsindeling. Wat Cees is opgevallen is, is een lichte scheefgroei in de bovenbouw. Als je die door laat
stromen, ontstaat er disbalans. Volgend jaar zijn er twee groepen 8; twee groepen 7 en twee groepen 6. Als de
combigroep 6-7 doorgaat, zou je daarna een hele moeilijke knip moeten maken. Cees wil voorkomen dat er een
combigroep 7-8 komt.
5. Margedagen 2015-2016
OMR heeft als wens dat margedagen strategischer gepland worden; aan vakanties of andere vrije dagen plakken
bijvoorbeeld.
LMR heeft daar een ander standpunt over. Zij zouden het weer minder handig vinden om margedagen te
plakken.
Cees wil dat strategisch plakken wel eens bespreken met het afstemmen van het vakantierooster. Uiteindelijk
spitst discussie zich toe op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie en de zomervakantie.
(achtergrond)
Zo rond feb/maart wordt het vakantierooster bepaald voor de gemeente Groningen. Aan de hand van de marge
die er is, plant een school margedagen in. Zo komt het dat margedagen pas rond juni bekend zijn.
6. LB functies
De lb-functie taal is ingevuld, de lb-functie rekenen nog niet. Binnen de MR is afgesproken dat de kwaliteit
verhoogd wordt van de onderwerpen hoogbegaafdheid, taal en rekenen. Er ontstaat een discussie over de
onderwerpen waar een lb-functie voor nodig zou zijn. In de notulen van 22 mei 2012 heeft de vorige directeur
een overzicht gegeven over de geplande lb-functies voor het komend schooljaar. Alfred geeft aan dat de
invulling terug te vinden zou moeten zijn in het Schoolplan.

Locatie: Nassaulaan 5

Leden: Alfred, Evelyn, Tineke, Carla (ouders)
Willa, Petra,Miriam, Leonie(leerkrachten)

7. Begroting 2015
De begroting voor komend jaar wordt in februari 2015 gemaakt. De VCOG stelt veel posten al vast. Routing:
8 dec met RvT
9 dec met Commissie ouder, kind, financien GMR.
11 dec in GMR: De komende GMR vergadering hebben de 18 financiele specialisten van de MR en de andere
afgevaardigden van de GMR een vergadering over de begroting.
Daarna kan de directie de begroting gaan invullen.
8. Ouderenquête
Tineke geeft aan dat er op een drietal punten bij de lerarenenquête een duidelijk signaal wordt afgegeven.
Cees vindt de uitkomst vlak. Carla geeft aan dat wanneer zij puur naar de cijfers kijkt, er een zwakke voldoende
uitkomt.
Cees gaat de enquête bespreken in de communicatiewerkgroep.
9. Protocol Hoogbegaafden
Cees moedigt aan om de lb-functionaris hoogbegaafdheid uit te nodigen in de MR-vergadering.
LB-functionaris Ginet gaat het protocol volgende week aan het team uitleggen.
Tineke geeft aan dat ze het een weinig concreet protocol vindt.
Cees merkt zelf dat het onderwerp nog in de kinderschoenen staat.
Alfred ziet de zachte kant van de organisatie/coördinatie niet terug in het protocol.
In het signaleringsplan komt een duidelijk onderdeel te staan over de levelwerkers. Daarmee zou de overdracht
na het nieuwe schooljaar geborgd zijn.
Evelyn vraagt of de lb-functionaris een analyse heeft gemaakt hoe de groep van kinderen eruit ziet van
hoogbegaafd, meerbegaafd en pluskinderen. Hoe groot zijn die aantallen en leidt het ergens tot problemen.
(Cees verlaat de vergadering)
Leonie geeft aan dat de MR aan Cees moeten terugkoppelen dat de MR behoefte heeft aan beleid omtrent
hoogbegaafdheid en niet aan een protocol.
10. Kerstviering 2014
Dit punt is op meerdere niveaus op school teruggekomen.
Alfred heeft een optie genomen voor de Aa-kerk voor dinsdag 15 december 2015. Er is nog geen offerte
opgevraagd.
11. Notulen
Notulen van de vergadering van 27-10-2014 worden ongewijzigd vastgesteld.
12. GMR
Vier scholen binnen de VCOG zijn als zwak bestempeld door Inspectie.
Meerjaren beleidsplan wordt opgesteld.
Verwachtingen begrotingsbespreking uitgesproken tijdens management tweedaagse.
Tijdens tweedaagse ook gesproken over schoolpleinen.
VCOG-breed zit qua leerlingenaantallen in de plus. Is bijzonder in de regio waarin zij actief zijn.
Blijkt dat aannamebeleid voor vaste aanstelling op papier heel anders blijkt dan in de werkelijkheid. Op heel veel
scholen zijn er problemen met invallers. Blijkt op bureau niet goed op orde te zijn waardoor scholen in
problemen komen.
13. Ouderbetrokkenheid
Evelyn zoekt de notulen op waarin MR-leden, leerkrachten en Ouderraad reeds adviezen, definities en ideeën
hebben bedacht over ouderbetrokkenheid.
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Dit wordt ingebracht in de vergadering van februari.
Actiepunten:
Punt 4:
1. Evelyn gaat actiever luisteren onder de ouders wat er leeft en speelt in die klas.
2. Volgende keer wil Cees dat plan bespreken met de MR. Daarvoor met de leraren.
3. Cees schrijft ouders een brief dat school er mee bezig is in februari.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Borging afspraken MR terugkomen in jaaragenda, terugkerend actiepunt.
Vergadering februari : begroting terug op de agenda net als ouderenquête.
Vergadering april: onderwerp margedagen terug op de agenda.
Tineke stuurt mail aan Christian over het toevoegen van tweede ouder op basisschoolnet. Iemand zorgt
voor berichtje hierover in de nieuwsbrief.
Cees bespreekt met Marleen en Irene wat zij van het signaal vinden dat er een lb-functionaris komt voor
rekenen.
De MR overlegt of lb-functionaris hoogbegaafdheid wordt uitgenodigd om het onderwerp
hoogbegaafdheid toe te lichten.
Tineke bespreekt met Cees de ruimte en faciliteiten voor de invulling van de lb-functies. Komt terug bij
formatiebespreking.
Tineke bespreekt het protocol hoogbegaafdheid nogmaals met Cees.
Volgende vergadering wordt de Kerstviering geëvalueerd.
MR-etentje bij Evelyn thuis op woensdag 21 januari 2015.
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