Besluiten Openbare Vergadering MR

Datum: 15-01-2018
Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur
Locatie: Boerenpad personeelskamer
Aanwezig: Erwin Kamminga, Marjon Auceps, Danielle van Holst, Caroline Verboom,
Loes Gloudi, Krista Leppiko, Anita Buijs, Peter Rietveld, Marjoleine Wezemer – de Boer
Voorzitter: Marjon
Secretaris: Marjoleine

Omschrijving
agendapunt

Omschrijving/toelichting/besluit

1. Opening
2. Notulen

Welkom
Notulen van 28-11-2017 worden vastgesteld.
Twee leden van de oudergeleding willen stoppen met hun
werkzaamheden voor de MR. Er moeten nieuwe ouders
geworven worden. Dit zal gebeuren via de volgende
kanalen: Flits, Maandmemo, Prikbord kleuters, website.
Promotie onder de ouders. Het zou fijn zijn als er ouders in
de MR zitting willen nemen, wier kinderen nog aan het begin
van hun schoolloopbaan zitten. Verkiezingen organiseren?
- POS
- Eerste opzet groepsindeling 2018-2019
- Verslag bijeenkomst bestuur
- Meerjarenbegroting (bestuur)
De ingekomen stukken worden behandeld bij punt 4, na de
punten die bij dit punt op de agenda staan.

3. Ingekomen/
uitgaande stukken

4. Punten

-

(B)MT→MR:

-

Plan van aanpak teamcultuur/teambuilding
De vraag van de MR-leden aan Peter is of het P.v.A.
meer SMART geformuleerd kan worden en dat acties
in een tijdspad neergezet worden, zodat opvolging in
de tijd gevolgd kan worden. Conform RI&E. Een
ander format is hiervoor nodig. Peter pakt dit op.
Indien Peter hierbij ondersteuning wil hebben vanuit
de MR, willen mensen die graag geven. Peter geeft
aan dat er al een aantal acties uit het plan lopen.
Gevraagd wordt op welke manier de acties, die
voortkomen uit het plan gemonitord worden. Peter
geeft aan dat er een
personeelstevredenheidsvragenlijst (onderwerpen:
teambuilding, veiligheid en onderwijskwaliteit).
uitgezet gaat worden, evenals tevredenheidslijsten
onder de kinderen en de ouders. De monitoring komt
nadrukkelijk naar voren in de lijsten.
De teamsamenstelling heeft een nieuwe dynamiek
gekregen. Er zijn een aantal nieuwe mensen bij
gekomen.
Krista vraagt hoe de sfeer momenteel in het team is.
Peter geeft aan dat er constructieve overleggen zijn
geweest, waarbij iedereen zijn mening kon geven.
Mensen zijn betrokken. Het gaat goed met het team.
Er is meer rust en structuur in de school en de wordt
orde en structuur aangeboden aan de kinderen.
Vanuit de MR wordt aangegeven dat het P.v.A wel
door de medewerkers gedragen moet worden.
Peter past het plan aan en legt de aangepaste versie
voor aan het team en aan de MR.
Verbeterplan Nokkenwiel na inspecteur op 22 januari
Peter heeft op 22 januari een evaluatiegesprek met
de inspecteur. In de volgende MR zal Peter hierop
terugkomen met de bevindingen.

-

-

-

Plan van aanpak n.a.v. RI&E
Dit plan is met het team per locatie besproken.
Sommige punten zijn eenvoudig op te pakken, soms
moet er nog iets georganiseerd worden (o.a. met de
BHV). Peter wil er een jaar voor uit trekken om alle
punten vanuit de RI&E te realiseren. In januari 2019
wordt het plan opnieuw geagendeerd voor de MR.
Erwin vraagt hoe het zit met het ontruimingsplan en
oefeningen (met de brandweer) en hoe het gesteld is
met de bezetting van BHV-ers per locatie. Omdat
WASKO in beide panden van ’t Nokkenwiel zit zou er
feitelijk een gezamenlijk BHV-plan opgesteld moeten
worden. Peter gaat hierover in overleg met WASKO.
Erwin heeft veel ervaring met BHV, vanuit zijn werk
en zou best eens willen kijken hiermee en ook tips
kunnen geven.
Afgesproken wordt dat Erwin mee kijkt met deze
plannen en een v.b. BHV-beleidsplan toestuurt.
Herbezetting formatie 2017-2018
De MR is van tevoren niet meegenomen bij de
plannen rondom de herbezetting van de formatie.
Marjoleine is vanuit de MR wel betrokken geweest bij
de selectie van nieuwe teamleden en de
sollicitatiegesprekken.
Peter geeft aan dat het moeilijk is om goede mensen
met (veel) ervaring te vinden. Er zijn nu drie jonge
leerkrachten aangekomen. De personeelskosten zijn
gedaald, waardoor Peter hen alle drie een dag extra
kan inzetten. Chantal staat nu op woensdag voor de
klas. Hierdoor kan Liza op deze dag haar MTwerkzaamheden verrichten. Lisanne en Esmee
kunnen de groepen extra ondersteunen. Daarnaast
leveren zij ook inzet bij de Week van het Openbaar
Onderwijs. De drie dames weten dat hun inzet op
tijdelijke basis is.
Eerste bespreking groepsindeling 2018-2019
Erwin geeft aan dat we hierbij naar de lange termijn
moeten kijken, wat zijn de verwachtingen voor de
komende jaren. Bij het opstellen van en
groepsindeling hiermee en met een evenredige
verdeling van kinderen over de locaties rekening
houden.

-

-

-

De verwachting is dat er aan het begin van het
schooljaar 277 leerlingen zijn. Deze leerlingen
worden verdeeld over 13 groepen. Met bemensen
van 13 groepen heeft wel gevolgen voor ambulante
tijden.
Wanneer je een focus op de toekomst legt, houd
hierbij dan rekening met verwachtingen voor de
toekomst en keuzes die de school maakt. Wat voor
school wil je zijn? Je kunt uitblinken in Engels en
daarop inzetten, je kunt een Erasmusklas hebben
(voor hoogbegaafden), of op andere punten je
onderscheiden. Hierop een visie ontwikkelen die van
invloed is op de klassenindeling.
Nu kijken of er twee groepen samengevoegd kunnen
worden, zodat er met 12 groepen gestart kan worden.
Halverwege het jaar kan er dan uitgebreid worden
naar 13 groepen.
MR-leden die speciale ideeën hierover hebben,
worden opgeroepen hun ideeën hierover met Peter te
delen.
Meerjarenbegroting (bestuur)
Vanuit de MR zijn hierop geen opmerkingen. Peter en
Vera kijken nog wel even naar de formatie. Volgende
week wordt dit stuk in de GMR besproken.
Verslag brainstormbijeenkomst bestuur
Niet alle MR-leden hebben dit verslag ontvangen.
Peter stuurt dit aan alle MR-leden toe.
POS (schoolrapport ondersteuning, passend
onderwijs)
Deze rapportage is ter informatie aan de MR
toegestuurd en heeft betrekking op het passend
onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft voor
deze manier van rapportage gekozen. De rapportage
voor ’t Nokkenwiel is samen met de IB-ers ingevuld
en wordt normaal elke 4 jaar ingevuld. SMW wordt
ingekocht bij het wijkteam. Twee medewerkers zijn
een halve dag op school (0,2 fte). Er is momenteel
voldoende SMW-inzet op school.
Het plan wordt doorgenomen en de school pakt de
punten op waar nog aan gewerkt moet worden.

5. Punten

-

MR→(B)MT
-

-

Instemming inzet formatie
Wordt verschoven naar de volgende vergadering.
Komt volgende keer op de agenda.
Punten met overlap:
o Perikelen rond groep 8a
Caroline geeft aan dat het nog steeds niet
goed met deze klas gaat. Er is te weinig rust
en structuur in de klas. Er zijn aanpassingen
doorgevoerd, die moeten zorgen dat het beter
gaat. Peter geeft aan dat hij positief vooruit
kijkt en dat er extra aandacht voor deze klas
moet blijven.
o Pesten en ongewenste omgangsvormen
Op klassenniveau zijn er klassenregels
opgesteld. Per klas worden deze regels
gehanteerd en ze worden ook regelmatig
besproken. Als er gepest wordt, moet iedereen
hierover een signaal kunnen geven aan de juf
of meester.
Er moeten contactpersonen zijn op school (zie
het veiligheidsprotocol) waar kinderen naartoe
kunnen gaan om signalen af te geven, als dit
in de klas niet lukt. Ook wordt er gekeken
welke aspecten in het pestprotocol nog
verbeterd kunnen worden.
Peter zal dit punt bij het team onder de
aandacht brengen.
Ouders kunnen signalen ook aan Peter
doorgeven.
o Hoe om te gaan met speciale groepen binnen
de verschillende leerjaren
Er gaat veel energie naar bepaalde groepen
kinderen in sommige groepen. Probeer
signaleren van negatief gedrag zo snel
mogelijk aan te pakken. Zorg dat incidenten
voorkomen kunnen worden en zet interventies
in, bij voorkeur al vanaf groep 4/5.
Vanaf groep 5 wordt er een veiligheidslijst
afgenomen. Dit wordt meegenomen daarin.
Zet een preventieve aanpak tegen pesten en
ongewenst gedrag in vanaf groep 1. Met 1 of 2
teamleden zal Peter onderzoeken welke
methodieken er zijn en wat de school wil
inzetten. De volgende vergadering koppelt hij
dit terug.

Huisvesting

6. GMR

Caroline geeft nog aan dat ouders en kinderen een
contract aangeboden kan worden. Peter geeft aan dat het
bestuur bezig is om een ouderprotocol te ontwikkelen. Ook
daarop komt hij terug.
- Eten en drinken op school
Sommige kinderen nemen regelmatig hun eten en-of
drinken weer mee naar huis, geeft Marjoleine aan.
Hoe gaat de juf of meester hiermee om?
Vanaf groep 3 is het de verantwoordelijkheid van het
kind, dat hij zijn eten en drinken opmaakt. De juf of
meester controleren hier niet meer op. Voor speciale
gevallen kan dit wel opgenomen worden met de
meester of juf.

7. Algemene Zaken

Caroline vraagt waarom voor de brainstorm met het bestuur
niet de GMR-leden waren uitgenodigd, maar de secretaris
en de voorzitter van de MR. Bij de komende GMRvergadering zal zij dit navragen.

8. Rondvraag en
Sluiting

Peter geeft aan dat de VVO in de laatste vergadering heeft
gesproken over een ouderavond (borrel-/babbelcafé) om de
ouderbetrokkenheid te vergroten. De AC, VVO, MR en de
school zullen hier vertegenwoordigd zijn. Majanka heeft
hierover contact gehad met Peter. Peter vraagt welke twee
MR-leden willen meedenken. Krista en Marjoleine geven
aan dat zij graag mee willen denken.
Geen punten voor de rondvraag

