Notulen openbare MR vergadering dd.28-10-2015
Aanwezig: Anja de Leeuw (AdL), Annemarieke Plantinga (AP), Marieke de Kruijf (MdK), Bert van
Rijswijk(BvR), Richard Post (RP), Jan Maarten Dijk ( JMD)
Afwezig:
Lia van Basten (LvB ) met vermelding
Voorzitter: Bert van Rijswijk
Notulen:
Jan Maarten Dijk

Onderwerp/
Agendapunt
Agendapunt 1:
opening &
vaststellen agenda
Agendapunt 2:
Mededelingen en
ingekomen
stukken
GMR/Directie

Toelichting



Bert opent de vergadering om 20:00 uur
De agenda blijft ongewijzigd

Actie
-

BvR/JMD
NOTULEN:


GMR:






HET PLAN VAN AANPAK VOOR DE RISICO INVENTARISATIE IS IN DE MAAK.
KOMT IN EEN LATER STADIUM TERUG IN DE MR VERGADERING.

DE GMR HEEFT KENNIS GEMAAKT MET HANS FUCHS (CVB)
HANS ZAL VOOR DE DUUR VAN 1 JAAR DE NIEUWE BESTUURDER ZIJN VAN
ONS ONDERWIJS .
TWEE SCHOLEN HEBBEN OP DIT MOMENT GEEN PERSONEEL VOOR DE
GMR. HIER WORDT AAN GEWERKT.
OOK DIT JAAR ZIJN ER WEER WERKGROEPEN GEFORMEERD.
SCHOLING VAN DE AOB IS WEER GEWEEST . HEEFT DUIDELIJKHEID
GESCHAPEN. H ELAAS WAS DE OPKOMST MAGER .

Directie:
 We mogen ons weer voor de komende drie jaar een gezonde
school noemen. Op dinsdag 3 november zal de wethouder, Wil
Kosterman dit op een feestelijke manier kenbaar komen maken.
 Vanuit het directeuren overleg: Het Sinterklaasfeest en de
discussie over wel of geen zwarte Pieten. Het CVB heeft hierover
een brief opgesteld, waarin beschreven wordt hoe de stichting
hier over denkt. Zowel de OR als MR hebben hier positief op
gereageerd. Uitkomst: Zwarte Pieten zullen er zijn, zoals Piet ooit
bedacht is.
 Jaarplan: Dit volgen we goed. Alles zoals bedacht loopt. In
november zal er een startmoment zijn voor het nieuwe lvs
(leerling volg systeem) Dit programma heet ‘Zien’.
 Er zal ook een studiemiddag komen m.b.t. het technisch lezen
van de methode Estafette.

AdL

Agendapunt 3:
vakantierooster



Agendapunt 4:
Nieuwe CAO



Begin van dit schooljaar is de nieuwe CAO ingegaan. Mede
hierdoor is er een wijziging opgetreden in het pauzerooster van
de docenten. Sommige docenten hebben aangegeven behoefte
te hebben aan een “echte”lunchpauze. Dit is gerealiseerd. De
geluiden zijn positief, ondanks het feit dat er soms wel minder
bezetting is op het grote plein. Leerlingen die overigens net als
voorheen mediator zijn, lijken zich nu meer verantwoordelijk te
voelen in hun taak.

Agendapunt 5:
gymlessen



Agendapunt 6:
Ouderparticipatie



Agendapunt 7:
Creatieve vorming



Agendapunt 8:
Verkeersveiligheid



Rondvraag:



Na 1 januari zal er een nieuw gymrooster komen. Dit omdat de
Vikinghal gaat sluiten. Er zal een opdeling komen van de klassen
en de plek waar de gymlessen gehouden worden. Voor de
groepen 7 & 8, zal er gegymd worden in de zaal aan het
Walplantsoen, de groepen 3,4,5,6 worden twee keer per week
met de bus naar de zaal aan de Mariënhoeve gebracht. 1
uitzondering daargelaten: groep 3 zal op vrijdag in het
speellokaal de gymles hebben.
De kosten die dit met zich mee gaat brengen qua vervoer, zijn
voor de gemeente.
Dit jaar zijn er voor het eerst startgesprekken gehouden met kind
en ouder(s). Positief is ervaren dat het kind aanwezig was,
anderzijds is dit soms toch ook belemmerend.
Anja vraagt zich af of het wenselijk is dat de kinderen ook bij de
rapportenbesprekingen zijn. Hierop werd gereageerd dat het
wellicht handiger is tijdens een eindgesprek van het schooljaar.
Ouders willen soms ook zaken bespreken waarbij de
aanwezigheid van hun kind niet wenselijk is. Aan het begin van
het nieuwe kalenderjaar komen we hier als MR op terug.
Richard vraagt zich af wat hier of hoe hier vorm aan gegeven
wordt tijdens de lessen.
Anja geeft aan dat hier door Margreet vorm aan gegeven wordt.
Dit doet ze door dramalessen in te zetten bij actuele
onderwerpen/lessen.
Jan Maarten heeft hierover tijdens GMR een vraag gesteld. De
verkeersveiligheid op weg naar de Werkschuit laat nogal eens te
wensen over. Te denken valt aan: Fietsers die door het rode licht
rijden bij de oversteekplaats, de rotonde voordat je de
Noorderwaard in komt, is onoverzichtelijk en dus voor fietsers
gevaarlijk. Hierover kan Anja aangeven dat ze bij de gemeente
navraag zal doen over de mogelijkheden.
Annemarieke vraagt of de overstap naar tto niet erg groot is. Zou
meer Engels hierbij helpen? Hierover heeft Anja navraag gedaan
bij de directeur van het Revius. Het wachten is op de
antwoorden.
Annemarieke is benieuwd of er een buddysysteem is voor ouders
van buitenlandse afkomst. Concreet is dit er niet, wel wordt dit
een bespreekpunt op klassenniveau.
Vanuit een ouder vraagt Anja of er op school ook gecontroleerd





Van de varianten die er waren, gaat de voorkeur uit naar de
derde variant. Hierin zijn twee weken meivakantie opgenomen.

AdL

BvR/AdL

allen

AdL/JMD

Planning MR

Sluiting:
22:40

kan worden op teken. Antwoord: nee, dit moeten ouders doen.
Teken nestelen zich vaak op plaatsen, waar het niet professioneel
is om als docent te moeten controleren. (liezen, billen etc)
 Richard is benieuwd hoe het is met docenten die een tijdelijk
contract hebben. Anja is hierover in gesprek met het CVB. Ook
tijdens de GMR zal hier aandacht voor komen!!
 Marieke, geeft aan dat er tijdens de AOB cursus over de inzet van
extra leerkrachten en de kosten hiervan. Deze kosten worden
gefinancierd vanuit de reserves. Die overigens voldoende
aanwezig zijn.
 Door de Jumbo, zijn er boeken ter beschikking gesteld. Deze zijn
overgebleven van de spaaractie. We gaan hier een nuttige
invulling aan geven!
03-12 donderdag 20: 00 uur Richard
21-01 donderdag 20:00 uur Jan Maarten
31-03 donderdag 20:00 uur Bert
26-05 donderdag 20:00 uur Anja
23-06 Afsluiting MR 2015/2016 met etentje?

