MR NOTULEN
26 November 2015

Aanwezig
Notulen
Gasten
Tijdstip
Plaats

:
:
:
:
:

Arthur, Bouwine, Joyce, Madeleine, Monique, Nynke
Joyce
Inger Bonhof
20.00 - 22.30 uur
Verlengde Fortlaan

AGENDA
1.

Opening
Arthur opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Installatie Nynke van Dijk als nieuw lid – portefeuille onderwijskunde
Nynke wordt geïnstalleerd als nieuw lid en van harte welkom geheten.

3.

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld conform de concept agenda zoals gecirculeerd voor de vergadering.

4.

Vaststelling notulen vergadering 29 september 2015
De notulen van de vergadering van 29 september 2015 worden vastgesteld met enkele kleine
wijzigingen.
ACTIE: Joyce stuurt notulen naar Inger voor plaatsing op de website.

5.

Actiepunten vergadering 29 september 2015
Inger heeft de verkeersouder gesproken. Inger heeft contact met Yvette van Dijk over
communicatie.
Inger geeft een update over de status van de website. De MR bespreekt een aantal items die in
het kader van communicatie kunnen worden opgepakt naast de website:
- beleid omtrent communicatie
- PR
- 10 minuten gesprekken
- rapportagelijsten gedurende het jaar
- informatieavonden
- openstellen Parnassus leerlingvolgstysteem
ACTIEPUNT: Monique zal met Muriël bespreken of zij samen met Monique en Joyce wil kijken
naar wat we kunnen oppakken van deze diverse items waarbij met name kan worden gekeken
naar de communicatie tussen ouders en leerlingen gedurende het jaar (diverse rapportage
momenten).

Hierbij kan worden gekeken naar hetgeen andere scholen doen en hoe eventueel ouders hierbij
te betrekken. Uitgangspunt daarbij zou moeten zijn: “ wat willen we als ouders/leerkrachten
weten of mededelen gedurende het jaar.”
Taakverdeling binnen de personeelsgeleding van de MR: Bouwine en Madeleine zullen verder
gaan met het continurooster. Na overleg met Muriël zal worden gekeken of zij samen met
Monique wil werken aan de communicatie.
6.

Mededelingen van de directeur - Inger
Mieke Vinkenburg is door Talent Primair aangewezen om Inger tijdelijk te assisteren met diverse
taken waaronder:
- studiemiddag over professionele cultuur
- schoolplannen in het kader van het adaptief onderwijs,
IKC (Integraal Kind Centrum) en PBS.
Wellicht kan zij ook assisteren met beleid inzake communicatie, zodat OBS Koningin Emma
gebruik kan maken van de kennis hieromtrent aanwezig bij Talent Primair.
Inger geeft toelichting op de ICT ontwikkelingen. OBS Koningin Emmaschool heeft een plan
hiervoor ingediend en gelden ontvangen van Talent Primair. De school zal een nieuw WIFI
netwerk aanleggen en kijken naar de mogelijkheden van de cloud (samen met een consultant).
Tevens zullen 2x25 chromebooks worden aangeschaft als pilot. Dit zal het begin zijn van het
gefaseerd invoeren de chromebooks in alle klassen.
Groep 7 en 8 hebben weer schaaklessen en begeleiden ook groep 1/ 2 met schaken.
De TSO begroting voor 2016-2017 wordt goedgekeurd, de prijzen worden niet verhoogd.

7.

Beleid inzake de diverse niveaus van lesstof aanbieden (rood/wit/blauw) – Inger
School werkt aan beleid inzake passend onderwijs. De Stichting Unita stelt per 1 januari 2016
EUR 91 per leerling ter beschikking (403 leerlingen) wat dient te worden besteed aan passend
onderwijs. Er wordt gewerkt aan twee voorstellen: remedial teaching (cognitief), buiten de klas
voor de -- leerlingen en een plus groep voor de ++ leerlingen.
Passend onderwijs ziet op cognitieve ontwikkelingen. Gedrag wordt met name aangepakt via PBS.
Het beleid hieromtrent zal geagendeerd worden voor de volgende vergadering, waarbij eveneens
zal worden gekeken naar het aantal kinderen dat hier behoefte aan heeft.

8.

Contouren van de begroting 2016 – Inger
Inger deelt de contouren van de begroting voor 2016 en prognoses 2017 tot 2020 uit en een
prognose inzake de leerlingenaantallen. De financiering is gebaseerd op T-1 (leerlingen aantal
vorig jaar) en gaat uit van 17 groepen.
Inger geeft tevens aan dat de prognose voor 2015 een positief saldo laat zien.
Inger geeft een toelichting bij het leerlingenaantal en de prognoses. Daar dient te worden
gekeken of het al dan niet noodzakelijk zal zijn om eventueel een combinatiegroep in te voeren.
Groep 1/2 laat een groeiend leerlingaantal zien. Het streven is om weer 5 groepen 1/2 te hebben.

9.

Taakverdeling onderwijzend personeel leden MR / Nieuw lid onderwijzend personeel MR
Zie agendapunt 5.

10.

Jaarplan MR
Het concept jaarplan wordt vastgesteld waarbij Joyce de laatste details zal aanvullen.

11.

Jaarverslag MR
Joyce zal een concept opstellen.

12.

Update verhuizing Opmaat –Arthur
De MR is verheugd dat het bestemmingsplan ter visie is neergelegd.

13.

Feedback GMR
Jeannette is niet aanwezig. Zij heeft voor de vergadering per email aangegeven dat er geen
GMR bijzonderheden zijn. 9 dec is de volgende GMR vergadering met raad van toezicht.

14.

Rondvraag en sluiting
Inger geeft aan dat het continurooster is besproken in het team en geeft het team een
compliment over hoe dit is opgepakt door het team op kritische doch constructieve wijze. Zij deelt
de briefing inzake het continurooster zoals besproken op 19 november 2015 uit ter informatie.
De MR geeft aan dat zij zeer ontstemd is over het feit dat de Zandzee als beheerder van de
Opmaat niet de werkzaamheden aan de verwarming niet voortvarend oppakt waardoor er
wederom geen gymlessen kunnen worden gegeven. De MR vraagt Inger of zij de MR op de hoogte
kan houden over deze situatie en geeft aan dat als dit niet voortvarend zal worden opgepakt door
de Zandzee dat de MR dit zal aankaarten bij de gemeente.
Vanuit de personeelsgeleding komt het verzoek om duidelijk beleid inzake de bevoegdheid om
gymlessen te geven. Het is wenselijk dat leerkrachten die deze bevoegdheid niet hebben worden
uit geroosterd voor deze klassen.
Daar er geen overige items aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering.

Actiepunten
1.
Inger: graag kijken of de vergaderdata MR en notulen vanaf februari 2015 op de website kunnen
worden geplaatst.
2.
Inger: vriendelijk verzoek of het memo PO/VO nogmaals kan worden bekeken zodat het kan worden
goedgekeurd en gecirculeerd.
3.
Joyce: opstellen concept jaarverslag MR 2014-2105,
4.
Inger zal kijken naar het beleid inzake het geven van de gymlessen

