Notulen MR vergadering 20 april 2017
Datum: donderdag 20 april 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: geen
Extra aanwezig: Jolien Brouwer en aspirant leden Karin Pasman en Wessel van Eeuwen
Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt door Tamara geopend om 19:36 uur.
Streeftijd einde vergadering is wederom 21.30 uur.
In verband met het naderende vertrek van Tamara zijn er 2 aspirant leden aanwezig. Het zijn
Karin Pasman zij heeft een dochter Kayth in groep 5 en Wessel van van Eeuwen hij heeft een
dochter Kathelijne in groep 1-2 B. Beide stellen zich voor aan de MR een geven een korte
motivatie waarom zich hebben aangemeld. Aan het eind van de vergadering zullen we kijken
hoe we de functies gaan verdelen.
Vaststelling notulen MR vergadering 16 februari 2017
• De notulen worden goedgekeurd en zullen op de site gepubliceerd worden. De notulen
van de vorige vergadering staan nog niet op de site. Deze zijn wel ingestuurd maar zijn
waarschijnlijk door het ouderschapsverlof blijven liggen.
Ingekomen stukken
•

Er zijn naast de aanmelding van 2 nieuwe leden voor de MR geen nieuwe stukken
binnen gekomen.

Mededelingen
Directie/Team
•
•
•

Juf Hester is nog met zwangerschapsverlof / ouderschapsverlof. Zij zal na de
zomervakantie weer terugkeren.
Juf Niki is weer terug, na haar zwangerschapsverlof.
In de GMR is het generatie pact aangenomen. Dit moet de doorstroming van
leerkrachten bevorderen.

GMR
● Geen stukken binnen gekomen. We hebben nog steeds geen toegang tot de GMR
notulen.
Ouderraad
● Geen stukken binnengekomen..

Inhoudelijke bespreekpunten
Beleid cadeaus aan leerkrachten
Dit onderwerp was al ver uitgewerkt en besproken echter nog niet definitief gemaakt. In verband
met het naderende einde van het schooljaar wordt dit zo spoedig mogelijk definitief gemaakt.
Jolien zal dit beleidsstuk daarna doorsturen en bespreken met de OR.

Groepsindeling schooljaar 2017-2018
Jolien is bezig met de uitwerking van de groepsindeling voor het volgend schooljaar. Door de
krimp in het aantal leerlingen is er weer minder FTE beschikbaar. De totale FTE zal uitkomen op
8. Met dit gegeven en lage instroom in de kleuterklassen ligt het voor de hand om volgend jaar
nog maar met 1 kleuterklas te gaan starten. Door de fluctuatie in leerlingen per groep is het bijna
niet mogelijk om combigroepen te vormen. Daarom is er onderstaand voorstel uitgewerkt:
Werken vanuit basisgroepen, de basisgroepen zijn geclusterd.
In de basisgroepen wordt het meest van de tijd gewerkt, een aantal keer per week werken
we groepsdoorbrekend. Dit kan binnen het cluster of schoolbreed. Vakken als
Wereldoriëntatie en Crea lenen zich hier goed voor, daar starten we mee.
Instructies worden in de basisgroepen gegeven, we gaan meer werken met kleine
instructiegroepen.
Jolien geeft tijdens de vergadering extra toelichting hoe dit dan uitgevoerd gaat worden. Omdat
er nog gespreken plaats vinden met de leerkrachten is het nog niet mogelijk om aan te geven
welke leerkrachten voor welke groep komen te staan. Na het doornemen van dit voorstel geeft
de MR goedkeuring om dit voorstel verdere uit te werken.

Verbeterpunten (inspectierapport i.c.m. schoolplan)
De door Jolien opgestelde analyse van de M-toets geeft helaas nog steeds het hetzelfde beeld.
Bijna alle posten zijn op niveau echter blijft de score op het gebied van spelling achter lopen.
Ook valt op dat soms de scores hoog zijn en de periode erop weer lager en andersom. Het
streven is om de grilligheid uit de grafieken te laten verdwijnen / op te lossen. Aan deze
genoemde punten wordt door het team hard gewerkt. De sessies met Erna Bod gaan volgende
jaar door. Op 29 mei is daarvan de laatste sessie van dit schooljaar. Deze zal worden afgerond
met een evaluatie.

Preventie
De gemaakte formulieren waren tijdens de laatste schoonmaak avond niet bij elke groep
beschikbaar. Waar ze wel beschikbaar waren zijn de geconstateerde zaken direct door de
conciërge opgelost. Jeanette heeft recent informatie ontvangen over de nieuwe ARBO
wetgeving die per juli 2017 in gaat. Door deze nieuwe wetgeving zal meer invloed komen van
de MR op dit vlak. Jeanette zal de ontvangen informatie nog doornemen en later met ons delen.

5-gelijke dagen rooster
Tijdens het bezoek van de locatiedirecteur van de Loysderhoek, Matthijs van Reij, werd
afgesproken dat een aantal leerkrachten van de Holm een bezoek zouden brengen aan de
Loysderhoek. Door de drukke agenda’s en activiteiten is dit nog niet gelukt. Dit zal zodra het wat
rustiger is wel opgepakt worden. We wachten de ervaringen van dit bezoek af.
Nieuwbouw
Voila heeft haast gekregen met de nieuwbouwplannen. Inmiddels is er via een aanbesteding
een projectleider (Twijnstra - Gudde) op dit project gezet. Om dit moment is er al overleg tussen
de locatiedirecteuren. Tevens wordt er gekeken naar een inpassing van een kindcentrum. Er
dient een heldere visie te komen van de Holm. Om dit te bereiken wordt er binnenkort een
teamsessie gehouden. Daarna moet er een plan met ambities van de gezamenlijke scholen
opgesteld worden. Aangezien de nieuwbouw zal komen op de plek waar nu de Heerd staat,
wordt de vraag gesteld waar de Heerd gehuisvest gaat worden tijdens de bouwperiode. Dit is
vooralsnog onduidelijk.
Huisvesting BSO Humanitas
Diane Jongejans regiodirecteur van BSO Humanitas heeft geïnformeerd naar de mogelijkheid
om de BSO in de huisvesting van de Holm onder te brengen. Het zou gaan over een periode
vanaf volgend schooljaar totdat de nieuwbouw van de nieuwe huisvesting klaar is. De Holm
heeft zeker volgend schooljaar wel 1 lokaal beschikbaar. Het is de bedoeling dat er kinderen
opgevangen gaan worden vanaf 14.00. De Holm zit nog niet op dit continu rooster waardoor het
eventueel wat onrustig kan worden. Gezien het aantal kinderen dat nu van deze opvang gebruik
maakt, zal dit uiteindelijk erg meevallen. Alle voordelen en nadelen besproken te hebben, heeft
de MR geen bezwaar tegen een mogelijke tijdelijke huisvesting van BSO Humanitas.
Taakverdeling nieuwe MR leden
Aan het einde van de vergadering geven de aspirant leden aan graag zitting te willen nemen in
de MR. Marco zal daarom 1 vergadering na de laatste vergadering van Tamara ook aftreden. De
vraag wie de nieuwe voorzitter gaat worden blijft nog onbeantwoord en zal worden
doorgeschoven naar de volgende vergadering. Harm-Jan zal vanaf de volgende vergadering de
rol van secretaris op zich nemen. Marco zal de inloggegevens van het gmail account aan hem
overdragen.

Rondvraag / mededelingen

●

●

Wessel: informeert naar de mogelijkheden van voorschoolse opvang. Jolien geeft aan
dat er bij Humantis door de lage vraag geen aanbod is. Wel wordt via S.K.A. de
Wiebelwagen voorschoolse opvang aangeboden.
Ilona: vraagt of er voor volgend jaar een jaarplanning kan komen en of de data van de
MR vergaderingen zo spoedig mogelijke kunnen worden vastgesteld. Marco zal dit punt
op de agenda van de volgende vergadering zetten zodat we dan al begin kunnen maken.

Sluiting
Tamara sluit de vergadering om 21.45 uur

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

