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Vergaderpunten:
1. Schoolse zaken (Sraar)
 Begroting GOO
Op basis van de telling mogen we 4,4 leerkrachten benoemen. Maar we willen 5 groepen
daarom hebben we 5 leerkrachten gekregen, om de kwaliteit te waarborgen. En daarbij nog
0,2 geregen voor IB. Dus in totaal 5,2 formatie.
GOO heeft te veel formatie over het geheel. Bij GOO gaan ze kijken hoe dit gelijk getrokken
kan worden.
Als de woningen gebouwd worden, hopen we dat we op 140 lln uit gaan komen. Voor 140 lln
is onze school ook gebouwd.
Sraar gaat hier de taken doen, maar 1 dag zal hij de audits gaan doen binnen GOO. Die dag
wordt ook bekostigd vanuit GOO bovenschools.
 Muziekaanvraag fanfare en kunstcentrum
Is ingediend als deze goedgekeurd wordt is er de komende 3 jaar muziekonderwijs in
samenwerking met fanfare en kunstlokaal.
 Mediaonderwijs: computorial thinking
Kinderen bewust maken van media en invloed. Samenwerking met bibliotheek.
 Continurooster
Kwartier eten, kwartier spelen. In de middag gym en creatieve vakken afgewisseld met
andere vakken, zodat er minder inspannende vakken op de middag zitten. Rond de kerst
wordt er dan geëvalueerd.
De MR vergadert er nog over en komt dan met een besluit.
 Lisette heeft aangegeven gebruik te willen maken van vrijwillige mobiliteit. Zij gaat werken
op de Berglarenschool. Dat wil zeggen dat we meteen een vacature hebben. Deze leerkracht
zal terecht komen in groep 6-7
Nu intern de ronde de mogelijkheid om te solliciteren. Dan is er di 18 april een gesprek.
Daarna komt er extern een vacature. Dit gaat pas lopen na de meivakantie.
 Verzuim
Vanaf 1 april is elke school verplicht dat elke leerling die meer dan 16 uren ongeoorloofd
verzuimd binnen 4 weken. Dit moet doorgegeven worden in het digitaal leerlingdossier en
wordt geregistreerd in Bron en deze maken melding aan leerplichtambtenaar.

2. Notulen:
Vorige Mr vergadering 31-1-2017
Cito voor groep 2 moet nog naar worden gekeken of deze afgenomen moet worden. School is
aan het kijken hoever KIJK daar voldoende voor is.
Ouderraad 6-2-2017
2 vrijdagen achter elkaar ouders vragen voor ondersteuning is veel.
Teamvergadering:
 7-2-2017
Kwink:
Wordt er wel iets gedaan om sociale vaardigheden?
Personeelsgeleding beaamt dit. Nu zijn er verschillende projecten. School wil graag 1
doorgaande lijn van groep 1 t/m 8
Kidsskills wordt nu bekeken.
Optie is nog wonderwoordenwinkel
 23-2-2017
Schoolreisje is weer hetzelfde. Jammer omdat kinderen uit de kinderraad zelf ook aan
hebben gegeven graag iets anders te willen. Anja heeft aangegeven in de teamvergadering
dat het schoolreisje bij de ouders ligt en deze verantwoordelijk zijn.
De oudergeleiding van de MR vindt het jammer dat er niet geluisterd wordt naar de ideeën
van de kinderraad. Idee: laat er een enquête zijn onder kinderen waarin de vraag wordt
gesteld wat kinderen graag willen met het schoolreisje. De personeelsgeleding vindt dit een
goed idee. Hanneke neemt dit mee in het team.
 14-3-2017
Klasbord:
Werkt zeer goed! Ouders en leerkracht zijn enthousiast. Dinsdag geeft Hanneke een
presentatie in het team. Zij is enthousiast. Er zijn veel mogelijkheden binnen klasbord.
Begroting 2017-2018:
Onderzoekend/ontwerpend leren is opgenomen in de begroting Wat gaat er dan mee
gebeuren? Dit komt terug in de studiedagen. Het team wil zich daar verder in scholen.
 Zorgsignaal:
Nu zijn ze nog bezig met foutenanalyse. Via de methode gaan ze kijken wat de remediering is
om ze extra te ondersteunen. Na de foutenanalyse wordt er gekeken wat er veranderd kan
worden binnen het team om het onderwijs hierin te verbeteren.
 Handvaardigheid:
Hoe kan er te weinig tijd voor handvaardigheid op het rooster staan? Dit is een verplicht
onderdeel, dus zou er voldoende op moeten staan.
Dit neemt de personeelsgeleding van de MR mee naar het team.
Kinderraad 16-2-2017
Geen opmerkingen.
GMR 17-1-2017
Geen opmerkingen
OPR 11-1-2017
Geen opmerkingen

3.

ingekomen stukken
 Basisregelement MR (vanuit het bestuur)
Dit is toegestuurd omdat er dingen zijn gewijzigd.
De wijzigingen stuurt Judith door naar GMR.
Judith past hem aan en deze komt uiteindelijk op onze site.
 zittingsperiode MR gewijzigd (artikel CNV)
voor kennisgeving aangenomen
 wetverstering bestuurskracht onderwijsinstellingen
voor kennisgeving aangenomen
 structuur zicht – fides
voor kennisgving aangenomen

4. continurooster
12.00-12.15 uur
Groep 1-2-3 van 11.45-12.15 uur
12.15-12.30 uur
12.30-14.15uur

eten met eigen leerkracht in de klas
Een kwartier van deze tijd is onderwijstijd.
een kwartier naar buiten
deze tijd wordt ingevuld met creatieve vakken

Als je lunchtijd is onderwijstijd gaat wegschrijven, zal dit in een schoolplan weggeschreven
moeten worden.
De oudergeleding vraagt zich af of dit niet te weinig pauze is voor de kinderen.
Verder is de vraag of leerkrachten wel toekomen aan een half uur pauze. Dit mag verdeeld
worden over 2x 15 minuten. Dus als je ’s ochtends moet surveilleren heb je niet voldoende
pauze.
De personeelsgeleiding heeft een andere mening en voorziet hierin geen problemen, omdat er ‘s
middags een ander rooster is. Zij denken dat sommige kinderen de pauze van 30 min te lang
vinden.
De oudergeleding wil graag de achterban raadplegen. Dit gaan zij doen door een objectieve
enquête op te stellen voor de ouders van Kleinerf. Als deze is gemaakt koppelen zij dit terug naar
de personeelsgeleiding van de MR.
5. Rondvraag en sluiting
Geen vragen voor de rondvraag.
Volgende vergadering is:
di 30 mei 20 uur. Dit is te laat om een besluit te nemen over het continurooster.
Daarom verzetten naar dinsdag 16 mei 20 uur

