Notulen MR vergadering 16 februari 2017
Datum: donderdag 16 februari 2017
Locatie: De Holm
MR leden (ouders): Tamara Marantika (voorzitter), Marko Snijders en Harm-Jan, Bouwknegt
MR leden (leerkrachten): Nienke Aben, Ilona van Bruggen en Jeanette Mulder
Afwezig: Ilona van Bruggen
Extra aanwezig: Matthijs van Reij (locatiedirecteur Loysderhoek), Jolien Brouwer stroomt in rond 19:45
Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt door Tamara geopend om 19:38 uur.
Streeftijd einde vergadering is 21.30 uur.
In verband met de aanwezigheid van Matthijs van Reij zullen we de volgorde van de agenda
aanpassen. De nadruk zal komen te liggen op het 5 gelijke dagen rooster.
Vaststelling notulen MR vergadering 21 november 2016
 De notulen worden goedgekeurd en zullen op de site gepubliceerd worden.
Ingekomen stukken


Mail Tamara’s aftreden aan het einde van haar ambtsperiode

Mededelingen
Directie/Team


Juf Hester is nog met zwangerschapsverlof.



Juf Siegrit is op 7 februari bevallen van een dochter, Elise. Hiervan zal melding
worden gedaan in het eerst volgende scheepsjournaal.

GMR
● Geen stukken binnen gekomen.
Ouderraad
● Geen stukken binnengekomen..

Inhoudelijke bespreekpunten
Verbeterpunten (inspectierapport i.c.m. schoolplan)
De ouders worden door middel van het scheepsjournaal geregeld op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen. De nadruk bij de kinderen ligt nu hoofdzakelijk op het eigenaarschap en het
nakijken van eigen werk. In verband met het bezoek van Matthijs schuiven we dit punt door naar
de volgende vergadering. Dan pakken we meteen de analyse van de resultaten van de M-toets
mee.
Aftreden Tamara
De ambtsperiode van Tamara van 3 jaar zit er bijna op. Ze geeft aan haar ambtsperiode niet te
willen verlengen. De periode van Marko zal kort daarna aflopen. We gaan voor de plek die vrij
gaat komen een vacature plaatsen in het scheepsjournaal. Voor het de continuïteit gaan we
opzoek naar een ouder uit de onderbouw. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal Marko
bekijken of hij zijn ambtsperiode gaat verlengen.
Preventie
Marko heeft een formulier gemaakt dat gebruikt kan worden om gebreken te noteren. Dit
formulier kan met name bij de schoonmaakavonden worden ingevuld. Daarna kan de conciërge
deze gebreken beoordelen en eventueel oplossen of laten oplossen.

5-gelijke dagen rooster
Tamara heeft de locatiedirecteur van de Loysderhoek, Matthijs van Reij, uitgenodigd om te
horen hoe het 5-gelijke dagen rooster in de praktijk bij de Loysderhoek werkt. Matthijs vraagt
voor zijn betoog hoe de resultaten van de inventarisatie enquête waren. Bij de Loysderhoek
waren namelijk de leerkrachten vanaf het begin al hoofdzakelijk positief. Bij de Holm was er een
heel ander beeld. Hier was 95% van de leerkrachten tegen terwijl er bij de ouders een 50-50
verdeling was.
Matthijs vertelt dat de Loysderhoek na grondige voorbereiding begin dit schooljaar over is
gegaan. Aan de hand van een schets van hun schoolgebouw gaf hij tot in detail aan hoe het
lesrooster verloopt. Op verzoek van de leerkrachten doet hij uit de doeken hoe de pauzes zijn
ingevuld. Door een goede planning blijkt de inperking van de pauze erg mee te vallen. Ook kan
er prima voldaan worden aan de verplichte CAO pauze van minimaal een half uur tussen 10 en
14 uur. Dit alles is voor de leerkrachten van de Holm een hele geruststelling.
Ook geeft Matthijs nog de nodige tips;
 Resetmomenten voor de kinderen inbouwen d.m.v. oefeningen van ongeveer 2 minuten.
 Goed kijken naar de werktijdfactoren van de leerkrachten
 Goede verhouding maken tussen lesuren en schooltaken

Extra aandacht is bij de Loysderhoek besteed aan de uren van de bovenbouw en onderbouw.
De leerlingen van de bovenbouw gaan 1 jaar lang op maandag 1 uur langer naar school. Via
Humanitas wordt een pedagogisch medewerker ingehuurd die dan lessen handvaardigheid
verzorgt. De financiering hiervan kan uit de TSO pot komen.
Loysderhoek heeft voor de extra naschoolse opvang met de regiomanager van Humanitas
aanvullende (prijs)afspraken gemaakt. Matthijs adviseert de Holm dit t.z.t ook goed te regelen.
Tenslotte raad Matthijs af om een proefweek te draaien met het 5 gelijke dagen rooster.
Marko vraagt of de leerkrachten een keer in de keuken mogen kijken bij de Loysderhoek.
Volgens Matthijs is dit geen enkele probleem. Gewoon de agenda trekken en een afspraak
maken. Na de uitvoerige uitleg van Matthijs aan de hand van de praktijk, hebben de
leerkrachten een veel beter beeld kunnen krijgen van de impact.
.
Nieuwbouw
Volgens Jolien wordt er nu door Voila een financieringsaanvraag gedaan. Voila gaat er vanuit
dat de nieuwbouw binnen 2,5 jaar klaar kan zijn. De vergadering is hier niet geheel van
overtuigd. Het Ronde is nog steeds van plan mee te werken aan dit project maar dan toch met
andere eisen. Voor de rest moeten we nog steeds wachten op informatie van Voila.

Rondvraag / mededelingen

●

Er zijn geen rondvragen.

Sluiting
Tamara sluit de vergadering om 21.50uur en bedankt Matthijs voor zijn verhelderende uitleg.

De volgende vergadering is op donderdag 20 april 2017 om 19.30
Overige nog resterende vergaderingen / bijeenkomsten:
 8 juni 2017

