Notulen MR vergadering
Maandag 16-05-2018
Stampioendreef 5
20:00 uur

Aanwezig: 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
De volgende 2 punten worden aan de agenda toegevoegd:
Bijeenkomst PPO Delflanden
Ouderavond komend schooljaar
3. Notulen vergadering 14-03-2018, wie notuleert
De notulen van 14 maart worden goedgekeurd en Marije notuleert.
4. Ingekomen post/e-mail
Geen
5. Uit de GMR/PGMR
Tijdens de laatste GMR vergadering is vooral gesproken over het formatieplan van
alle Spectrum scholen.
In de PGMR is met name gesproken over de CAO en de AVG.
6. Bijeenkomst PPO Delflanden
Henriëtte en Marijke zijn op 10 april naar de bijeenkomst geweest die georganiseerd
werd door de ondersteuningsplanraad van PPO Delflanden voor de MR leden die deel
uitmaken van het samenwerkingsverband.
Het was een interessante avond met een bevlogen spreker. Doel van deze avond was
met name informerend. De ondersteuningsplanraad wilde tijdens deze bijeenkomst
de MR leden op de hoogste stellen van het plan dat ze hebben geschreven en ze
wilden het samenwerkingsverband onder de aandacht brengen/aanhalen.
Er is gesproken over de ontwikkelingen die het passend onderwijs gemaakt heeft en
hoe de ervaring is met de aanvraag van arrangementen.
Daarnaast werd de tip gegeven de directie te vragen waar de gelden die vanuit PPO
Delflanden zijn verstrekt zijn besteed. Dit zal later deze vergadering aan Elly gevraagd
worden.
7. Benaderen nieuw MR lid
Marijke heeft een stukje geschreven om deze week in de weekbrief te plaatsen
waarin staat dat de MR op zoek is naar een nieuw lid voor het komend schooljaar.

8. Uit de school door Elly en Miranda
Vacatures:
Juf Lisa (groep 1/2 a) gaat De Acker komend schooljaar verlaten. Zij gaat fulltime
werken op de PWA. Deze vacature zal worden ingevuld door Juf Marene (heeft
enkele jaren geleden stage gelopen op De Acker en wilde graag komen werken op De
Acker).
Er is een sollicitatieronde geweest voor een fulltime vacature. Uit deze ronde is een
benoeming gekomen voor Robert Bakker.
Tenslotte zal het team volgend jaar versterkt worden door 2 LIO studenten.
Formatieplan:
Het ministerie stelt € 55.000 beschikbaar t.b.v. lichte ondersteuning en
werkdrukverlaging.
Het Spectrum heeft ervoor gekozen om deze gelden als volgt in te zetten:
Jonge fulltime leerkrachten aannemen waardoor er voor de huidige leerkrachten
ruimte ontstaat tot ondersteuning in de ochtenden. Daarnaast krijgen de
leerkrachten 1 à 2 dagdelen per maand op FT basis om te gebruiken t.b.v.
werkdrukverlaging. De leerkrachten mogen deze tijd zelf invullen.
Tenslotte geeft de aanpassing van de schooltijden ook werkdrukverlaging. Met deze
schooltijden is er meer ruimte gekomen om studiedagen te plannen.
Komend schooljaar zal het muziekonderwijs weer een plek krijgen in de formatie.
De groepen 1/2 aan de Groeneweg starten volgend jaar klein. Het idee is om deze
groepen ’s middags samen te voegen met 2 leerkrachten voor de groep. Zo is er 1
leerkracht vrij die ondersteuning kan bieden aan de groepen 3 en 4.
De Klimop Klas gaat volgend jaar ook weer van start.
En er zal meer ruimte in de formatie worden gemaakt voor ICT (halve dag extra).
Schooltijden:
Elly licht de reacties van de ouders m.b.t. nieuwe schooltijden toe. Er hebben maar
weinig ouders gereageerd. De reacties van de ouders zijn niet van dusdanige aard dat
de directie en de MR van de aanpassing van de schooltijden afzien. Er wordt besloten
komend schooljaar de schooltijden te wijzigen conform besproken tijdens de vorige
vergadering. Afgesproken wordt dat de directie een brief naar de ouders mailt met
daarin de bevestiging van de nieuwe schooltijden. In deze brief zal deels worden
ingegaan op de ontvangen reacties van de ouders. In deze zelfde brief zal de formatie
2018/2019 ook worden meegenomen.
Ouders van de groepen 2 aan de Groeneweg krijgen nog een aparte brief waarin hun
de mogelijkheid wordt geboden hun kind komend schooljaar naar de Stampioendreef
over te laten gaan. Dit omdat de groep 3 aan de Stampioendreef relatief klein is t.o.v.
de groep 3 aan de Groeneweg.
CITO:
De CITO eindtoets is uitstekend gemaakt. De eindscore is 541,8.
9. Gelden PPO Delflanden
N.a.v. de bijeenkomst (zie punt 6) waar Henriëtte en Marijke zijn geweest vragen zij
aan Elly waar de extra gelden vanuit PPO Delflanden aan zijn besteed.
Elly licht toe dat er een eenmalig potje was vrijgekomen t.b.v. basisondersteuning.
Hiervan is een deel gebruikt voor de IB’er. Een ander deel van het geld is besteed om

leerlingen een training te gegeven “Beter bij de les”. Deze training wordt gegeven
door de IB’er.
10. Ouderavond
Er wordt besloten komend schooljaar een ouderavond te organiseren samen met de
OR. Gedacht wordt aan een avond eind januari / begin februari. Het idee is om een
spreker van de Kanjertraining uit te nodigen. Tijdens de volgende vergadering zullen
we dit verder bespreken/invullen.
11. Activiteitenplan
We spreken af dit door te schuiven naar de volgende vergadering. Wel zullen we
nadenken over nieuwe doelen voor het komende schooljaar, zodat we dit de
volgende vergadering kunnen bespreken. Genoemd wordt alvast hoe we er als MR
voor kunnen zorgen dat de respons op het oudertevredenheidsonderzoek hoog is,
Social Schools, monitoren van de huidige doelen.
12. W.v.t.t.k.
geen
13. Rondvraag
geen
Vergaderrooster komend jaar:
Maandag 27 juni 2018

