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Vergaderpunten:
1. Schoolse zaken (Sraar)
 Begroting st. GOO:
Er wordt flink bezuinigd op alle projecten. Dit mag niet ten kosten gaan van het primaire
proces. Bv office 356, audits, vervangingen voor de audits, etc. Er zijn 60 projecten. De
norm voor 25 lln 1 leerkracht blijft gehandhaafd. Directeuren op kleine scholen worden
ook bekeken. 300 lln hebben een halve directeur. Er gaat op Kleinerf nog een halve dag
af van de directie. Deze wordt dan anders ingezet binnen GOO. Bij de volgende directeur
die vertrekt wordt bekeken of er scholen samengevoegd kunnen worden.
Op de teldatum hadden we 120 lln. Dit zou betekenen dat er geminderd zou moeten
worden. Sraar is in gesprek gegaan met bestuur en heeft kunnen voorkomen dat er
gekort wordt op leerkracht uren.
Dit gaat besproken worden in de GMR. Alda Berkers is dan onze afgevaardigden.
 Groep 1-2 en instroom worden er tot de carnaval 37 leerlingen
Er blijven dan 26 lln en komen er dan nog 6 bij.
Groep 2-3 worden 29 lln. Dit is voor groep 2-3 erg groot. Hanneke kijkt naar de leerlingen
welke dit aankunnen.
Voor volgend jaar zal er goed gepuzzeld moeten worden hoe de groepsverdeling moet
worden. de groepsgrootte per jaar verschilt veel.
Wij als MR, denken graag mee.
 Muziekimpuls
Evaluatie binnen het team gehad en zeer tevreden.
Fanfare komt nu aan bod voor groep 4-5
 Sportcoach:
Evaluatie geweest en daar ook zeer tevreden over. Ze heeft ook initiatief genomen tot
het sportuurtje komende donderdag en doet ook pauzesport met de kinderen.
Dit wordt gefinancierd door de gemeente. De vraag is dan natuurlijk altijd hoe lang dit
duurt. Er is wel goed aangegeven aan de gemeente dat het een goede impuls geeft aan
het bewegingsonderwijs.
 GOO is bezig om een GOO raad te vormen. MR en oudercommissies PSZ zijn daar in
verenigd. Das alle groepen die je in een kindcentrum vindt.
Volgende week is daarover een info-avond. Het is goed als iemand van ons daar naar toe
gaat.
 Vakantierooster
Rooster is zeer gunstig. Er zijn 30,5 uren die nog te besteden zijn. Deze gaan ze niet
allemaal gebruiken voor studiedagen. Er worden altijd uren bewaard voor calamiteiten.
Denk aan de stakingsdagen dit jaar. Ook zijn er dit jaar op andere scholen binnen GOO



klassen naar huis gestuurd, omdat er geen vervanging was. Die uren gaan hier ook van af.
Leerlingen moeten in 8 jaar tijd toch het aantal uren behaald worden.
Het voorstel is om 2 dagen (11 uur) te reserveren voor calamiteiten.
In maart weer tevredenheidsonderzoeken.
Als MR kunnen wij hier ook een taak in hebben om ouders te stimuleren.

2. Notulen vorige vergadering
Goed gekeurd
Goed idee om na vergadering een stukje uit de vergadering in het blaaike te zetten als
“highlight” en te verwijzen naar de notulen op de site.
Aan het eind van de vergadering kiezen samen we de highlight en maken we samen. Judith
zorgt dat deze in het blaaike komt. Hanneke zet het standaard op de agenda als punt.
3. Notulen teamvergadering
 Ook wij vinden het belangrijk dat er een afscheiding komt tussen het avontuurlijk spelen
en de past. vd eindestraat.
 Groep 7 van groep 7/8 mogen ook surveilleren op kleine speelplaats. Mag dit groep 7 van
groep 6/7 ook? Dit is belangrijk om geen scheve gezichten te krijgen binnen de groep 7.
4. Notulen GMR
Fijn goed te lezen notulen!
5. OPR
Geen opmerkingen
6. Concept jaarverslag
Deze moeten elk jaar aan het eind van het schooljaar gemaakt worden door de PMR
We keuren het goed.
7. Cursus MR CNV
Veel goede dingen besproken. Judith stuurt informatie door.
De MR lezen dit door.
Volgende vergadering een langer punt op de vergadering om goed te kijken naar onze eigen
cyclus. Denk aan jaarplanning en aanbevelingsbrief.
Volgende keer kiezen we 2 punten uit waar we aan gaan werken de komende tijd.
8. Jaarplanning
Komen dan volgende keer terug bij de vergadering.
9. Overlegstructuren GOO
De mail is onduidelijk. Geldt dit ook voor de oudergeleding van de MR of alleen het
personeel. Judith vraagt dit na en koppelt dit terug naar ons.
Als het gaat over het kindcentra is het goed om ook iemand te vragen van bv de PSZ.
10. Highlight voor ib het blaaike
Vanuit de MR
We hebben vergaderd op 16 januari.
Een belangrijk punt wat besproken is, is de evaluatie van muziekimpuls en sportcoach: deze
worden als zeer positief ervaren door personeel en kinderen.
De notulen van de vorige vergadering dd 24-10 zijn inmiddels terug te vinden op de site.
Wilt u meer weten over de MR kunt u altijd kijken op de site, of 1 van ons aanspreken.
(Namen eronder van ons)

11. Rondvraag:
 Klasbord:
Weer worden er lange verhalen opgezet. Deze worden slecht gelezen. Zie klasbord als
een middel om te communiceren met foto’s, dus wil je vertellen dat je bezig bent met
een project, zet er een foto op en plak er het verhaaltje bij.
 Volgende vergadering schrijft Esther een nieuw stukje voor de MR. Dat Esther aftredend
is en niet herkiesbaar.
 Borrel doorschuiven naar 17 april als dat de tijd toelaat.

Planning vergaderingen:
Dinsdag 20 feb
Dinsdag 17 april
Dinsdag 19 juni
Afhankelijk van de agenda borrelen we 20 feb.

