MR De Vijf-er
Vergadering donderdag 26 maart 2015
Notulen MR

Aanwezig: (gast:) Auke de Roos,
Marc, Mark, Christian, Nathalie, Dagmar, Miek, Rik en Miranda
Afwezig:
Mariëlle Nissink
Notulist:
Miranda

1. Opening en schooltijden
• Auke de Roos, MR consulent (schooltijden, 5 gelijke dagen model)

• Auke heeft ook contact gehad met de GMR. 8 April komt hij bij de GMR iets
vertellen over het Basis en overlegmodel (zie ook punt 5).
Ouders moeten instemmen met de nieuwe schooltijden, dan komt de
personeelsgeleding pas aan de beurt om te beslissen of ze akkoord gaan met de
nieuwe schooltijden.
In een begeleidende brief hebben we ouders al uitgelegd wat het continurooster en
het 5 gelijke dagen model inhoudt.
We moeten kijken of we schooltijden willen veranderen of niet. We moeten wel in ons
achterhoofd houden wat het beste is voor het kind.
Een argument om te veranderen is maatschappelijke veranderingen of de TSO.
Waar kan je tegenaan lopen als je schooltijden verandert:
- Hoe regel je de pauzes voor leerlingen/ leerkrachten.
- Pauzes vallen onder schooltijden bij een continurooster, je mag dan ouders niet
verplichten om te betalen voor de overblijf. Kosten voor de overblijf zijn dan voor
de school.
- Pauzes veranderen van een uur naar een half uur.
Enquête, kosten en kwaliteit TSO geven geen aanleiding om te overwegen het
huidige rooster te veranderen.
Mark maakt een brief voor naar de ouders toe dat wij de huidige tijden handhaven.
Dagmar doet dit naar het team van de Vijf-er toe. Rik maakt de volgende keer een
aanbiedingsbrief gericht aan ouders om de huidige schooltijden aan te houden.
Oudercommissie wordt door adjunct op de hoogte gebracht.

•

Enquête uitslag reeds in jullie bezit. Ongeveer de helft van de ouders heeft
gereageerd.
Verdeeldheid over schooltijden.

Keuze voor andere schooltijden moeten we in ons achterhoofd houden wat het
beste is voor het kind. Zie punt hierboven.
2. Verslag vorige vergadering – besluitenlijst en actielijst
• Notulen 22 januari goedgekeurd. Miek gaat vanaf nu een publicatieversie maken voor
de website.
3. Ingekomen post (M)
• Brief fam. Groen inzake schooltijden
Mark maakt een brief zie punt 1.

4. Directie actualiteiten
• Schoolplan

•

Vertraging nieuwe schoolplan. MR ziet voordelen van vertraging gaat ook akkoord.
Voor 1 augustus moet het klaar zijn.
RI&E gaat naar de GMR. Directie geeft aan dat er een deel van een studiedag
besteed gaat worden aan ‘werkdruk’ vanuit mindfulness.
Vorderingen ouderavond
Programma is klaar. Er is nog een extra e-mail verstuurd voor extra aanmeldingen. Er
zijn nog maar 49 aanmeldingen binnen. Wij willen minimaal 60 aanmeldingen anders
gaat de ouderavond niet door. 13 April zal deze ouderinformatieavond plaats vinden.

5. Beleidsvoorstellen voor advies of instemming
• Cao,( zie bijlage) Meningsvormend)Basismodel/ overlegmodel. Auke praat hier over
mee.
PMR heeft instemmingsrecht nadat de meerderheid van het personeel heeft
ingestemd. Zo niet dan wordt het automatisch het basismodel. Voor 1 mei moet er
een besluit genomen worden. MR personeelsgelding heeft instemmingsrecht. Als er
gekozen wordt voor het overlegmodel is het verstandig om een school als pilot aan te
wijzen. Wij als MR leden gaan team Vijf-er informeren. Er is op 8 april ook
voorlichtingsavond over dit onderwerp bij de Lebuïnusschool. (Miek gaat hiernaar toe)
•

Schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering  maart i.v.m. uitslag cito m (a)
3 van de 5 toetsen hebben wij gehaald. Geen vooruitgang bij begrijpend lezen. Dit is
daarom een speerpunt. School aan Zet komt 31 maart de hele dag meelopen om te
kijken hoe wij de resultaten voor (begrijpend) lezen kunnen verbeteren.

6. GMR
MR personeelsgeleding gaat het team vragen wie er vast naar de GMR vergadering zou
willen. Mag iemand buiten de MR zijn hebben we besloten.

7. Standpuntbepaling MR (advies, instemming, initiatief)
Advies format Schoolplan. Zie punt 4.
8. Nieuwsbrief/ website
Dagmar gaat de website beheerder vragen agenda’s en notulen op de website te plaatsen.
9. Sluiting

Vergaderingen schooljaar 2014-2015:
25 september 2014
27 november 2014
22 januari 2015
26 maart 2015
24 april 2015
28 mei (Let op! Gewijzigd)
25 juni

