Notulen MR vergadering
Maandag 14-3- 2018
Stampioendreef 5
20:00 uur

Aanwezig: Patricia vd Bogerd, Menko Nieland, Marije vd Berg, Henriëtte Richardus en
Marijke Halma
Vanaf 20.30 uur: Elly Berghout en Miranda vd Starre
1. Opening vergadering
Henriëtte opent de vergadering
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vergadering 17-1-18, wie notuleert
De notulen van 17 januari worden goed gekeurd en Marijke notuleert.
4. Ingekomen post/e-mail
Geen
5. Uit de GMR
De laatste GMR vergadering is gesproken over het plan Koers 22. Dit is een nieuw
strategisch beleidsplan met doelen voor de komende 4 jaar. De nieuwe Privacywet is
ook besproken, er wordt door de ict-ers aan gewerkt.
6. MR volgend jaar Henriette 1e termijn, zij treedt nog niet af. Marije treedt aan het
einde van het schooljaar af. We gaan op zoek naar een nieuwe ouder.
Volgend schooljaar een nieuwe ouder naar de GMR (Acker levert ouderlid).
7. Uit de school door Elly en Miranda
- De open dag is op de Groenweg goed bezocht. Op de Stampioendreef bleef het
rustig.
- 1e aanzet formatieplan; We lopen komend schooljaar anderhalve dag terug in
formatie. Henk gaat anderhalve dag minder werken. Dit schooljaar zaten we redelijk
ruim in ‘ons jasje’. Volgend schooljaar zullen we als school keuzes moeten maken in
muziek, gedrag, zorg en ict.
Groep 6 van de Groeneweg gaat komend schooljaar naar de Stampioendreef. De
combinatiegroep blijft in dezelfde samenstelling.
Groep 3 aan de Stampioendreef wordt in vergelijking met de Groeneweg relatief
klein.
-Koersplan 22; diverse ontwikkelpunten op het gebied van ict en geïntegreerd
onderwijs voor de school.
Volgend schooljaar starten we met social schools; een communicatieplatform voor

ouders, werkt via een app. Voorlichting voor ouders hierover tijdens de info. avond
begin van het schooljaar.
-Start met Leeruniek: gebruiksvriendelijke dashboard voor ib-ers en leerkrachten dat
de toetsresultaten analyseert en indeelt in verschillende niveaus.
-Digitaal rapport: overstap van Gussinklo naar Parnassys; voortrekkersgroep maakt
een format.
-Tijdspad ict: Joyce en Elly in gesprek met Spectrum over het kostenplaatje.
Door geïntegreerd onderwijs is het wenselijk om eigen devices voor kinderen aan te
schaffen, voldoende budget?
-Werkdruk leerkrachten: hoe verlichten: nog geen continurooster leerkracht
middagpauze van een uur. Overblijfregeling: nu veel kinderen, wel een worsteling om
dit in stand te houden.
-Voorstel vanuit de directie voor aanpassing schooltijden: kinderen bij ons op school
zitten op dit moment krap in hun uren:
Onderbouw: 880 uren en bovenbouw 1000 uur.
Nu hebben we een minimum aantal studiemomenten, nu te weinig tijd. Directie wil
leerkrachten meer tijd geven voor administratie en studietijd.
Aanpassing in lesrooster; ’s morgens om half 9 beginnen, tussen de middag een
kwartier korter van 12.00 uur tot 13.00 uur en om 15.15 uur uit ipv. 15.30 uur.
Op woensdag de bovenbouw om 12.30 uur klaar en groep 4 op vrijdagmiddag naar
school. Als MR begrijpen we de overwegingen van de directie en hebben geen bezwaren.
Wel belangrijk om bij de brief een invulstrookje toe te voegen waarop ouders hun
reacties kenbaar kunnen maken.
-Ouderbijdrage: deze blijft hetzelfde. Alleen voor de groep 8 leerlingen is deze
opgehoogd van 12,50 naar 15,00. De opbrengst van de kledingbakken op het
schoolplein gaat deels naar het afscheid van groep 8.
-Personeel: Saskia is langdurig ziek. Marélien staat nu op ma/di/woe voor groep 4b.
-Ivm ziekte leerkrachten: in januari 1x een groep 8 één dag naar huis gestuurd.
8. W.v.t.t.k.
geen
9. Rondvraag
geen
Vergaderrooster komend jaar:
Woensdag 16 mei 2018
Maandag 27 juni 2018

