MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Dinsdag 10 december 2019
Aanwezig
Personeelsgeleding: Erik Berns (voorzitter), Hanny Duighuisen, Mieke Cuppen, Marieke Noordeloos
Directie: Carina Coenen
Oudergeleding: Mechteld van Benthem, Jason Bhagwandas, Peter Willems
Notulist: Nicole Eggen
Afwezig: Gerco Kouwenberg en vertegenwoordiging ouderraad
1. Opening/vaststellen agenda
Erik opent om 19:30 de vergadering. Gerco heeft zich via Mechteld afgemeld voor vanavond.
2. Notulen vorige vergadering (22-10-2019)
Deze worden ongewijzigd vastgesteld en kunnen op de website geplaatst worden.
3. Informatie vanuit de directie.
– Jaarplan/Schoolplan
De gehele MR geleding heeft hier instemmingsrecht. De gestuurde stukken per mail en de
vraag wat is het algemene beeld wat je bij de plannen hebt. Er wordt gezegd dat het prettig
te lezen is en dat er mooie ambities in staan. Het meerjaren plan is grotendeels gelezen en
komt als goed doordacht over. De MR. stemt hiermee in. Opmerkingen en vragen: pagina 1
Schoolplan "Hoe komt het dat wij boven het landelijk gemiddelde scoren?". Dit komt doordat
de laatste jaren steeds meer kinderen een grotere stap zetten met leren, waardoor er in
groep 8 goed gescoord wordt door de leerlingen. Het leerling aantal blijft stabiel (op grond
van de prognose vanuit de gemeente). Het schoolplan komt tot stand door verschillende
eerdere stukken die vergeleken en besproken worden met het hele team. Er wordt nog door
Carina gevraagd wat de oudergeleding vindt van de team ontwikkeling. Zoals het beschreven
wordt is het duidelijk en begrijpelijk. De passage over het start/basis- en vakbekwaam zijn
van leerkrachten wordt in het stuk nader toegelicht. De gemaakte opmerkingen in de
vergadering worden in het definitieve plan verwerkt.
De gehele M.R. gaat akkoord met het jaarplan/schoolplan. Carina geeft nog wel aan dat ze de
gewijzigde versie niet meer op tijd bij de oudergeleding kan aanleveren, maar deze vindt dit
niet bezwaarlijk. Er wordt nog een opmerking gemaakt door de personeelsgeleding om op
blz. 5 beter “kinderen” te gebruiken, ook dit wordt gecorrigeerd.
Leerkrachten die niet aanwezig waren tijdens de vergadering van vandaag, hebben nog tot
a.s. vrijdag de tijd om op het jaarplan/schoolplan te reageren.
Wat betreft de visie komt Carina nog op terug.
– Begroting
We staan er goed voor en er is besloten om te investeren in de ICT. Vooral in nieuwe
computers voor de leerkrachten. Er staat nu nog Windows 7 op en deze pc's kun je niet meer
updaten naar Windows 10. Straks is er dus geen ondersteuning meer en nog belangrijker
geen updates meer. Dit is uiteraard niet de bedoeling met de vertrouwelijke gegevens die de
leerkrachten op hun pc's hebben. Wat betreft de meevallers die er zijn meegenomen in de
begroting betreft o.a. de regeling schoolpopulatie. Je krijgt naar aanleiding van het leerlingen

aantal vorig schooljaar geld, dus is er meer geld voor minder kinderen. Ook wordt er gekeken
naar personeelsleeftijd. Ook wordt er nog even gesproken of het niet goedkoper is om je ICT
volledig uit handen te geven aan een extern bedrijf. Carina gaat zich hierin verdiepen.
– Actuele zaken
Er is een goed bezochte ouderavond geweest voor de nieuwe kleutergroep. Er kwamen wat
kritische reacties maar de meerderheid van de ouders staat achter de keuze van de school. Er
heeft inmiddels een sollicitatie plaats gevonden en Susan van Berkom begint fulltime na de
kerstvakantie.
Deze donderdag gaat de indeling van de nieuwe groep mee met de kinderen. Wytze gaat ons
na de kerstvakantie verlaten en hierdoor moet er vervanging gezocht worden voor groep 3.
De voorkeur gaat uit naar een fulltime leerkracht (hiervoor wordt een vacature opgesteld),
maar het is de vraag of dit haalbaar is. Waarschijnlijk wordt de oplossing: twee leerkrachten
uit de vervangerspool. Ouders van de betreffende klas worden nog vóór de kerstvakantie op
de hoogte gebracht.
- Er is gesproken over de groepsverdeling van volgend schooljaar,in januari wordt dit verder
besproken.
- Wat betreft de teamleider uren van Wytze, deze moeten nog meegenomen worden in de
organisatiestructuur.
- Carina heeft nog geen tijd gehad om de ingehouden salarissen tijdens de stakingen uit te
rekenen. Leerkrachten die staakten hebben n.l. voor die dagen geen loon uitbetaald
gekregen. De vraag vanuit de oudergeleding is al snel waarom dit zo is. Dit punt komt terug
op de agenda van de volgende vergadering.
- Kinderraad
De kinderraad is weer bij elkaar geweest inclusief de hulpjes.. Er is besloten wat te doen voor
het afscheid van Loes. Er is een pot snoep gekocht en er wordt nu nog even gekeken hoe ze
de pot dan moeten versieren.
Ook is er uitgebreid gepraat over de w.c. problematiek. Gevraagd is o.a. of er luchtverfrissers
kunnen komen (dit kan en is inmiddels gebeurd). Er wordt ook gesproken over het
neerzetten van w.c. borstels, zodat de w.c.pot na de grote boodschap, netjes kan worden
schoongemaakt. Deze “oplossing” wordt uitgevoerd door groep 5, hier staat een w.c. borstel
in de klas die je dan mee kunt nemen om de w.c. schoon te houden. Ook gaan er briefjes en
posters gemaakt worden m.b.t. het gebruik van de toiletgroepen. Er wordt n.l. ook
regelmatig wat vernield in de toiletgroepen.
4. Wintermarkt
Er is een tafel gereserveerd door Erik. Erik zorgt voor 2 laptops met de presentatie erop en
de oudergeleding zorgt er voor dat de tafel tussen half 7 en 8 uur bemand is. Iedereen
probeert aanwezig te zijn, afspraken hierover worden nog even onderling gemaakt. Ook over
de verdere aankleding van de tafel, iets lekkers neer zetten.
5. Afscheid Loes
Er wordt ervoor gekozen om een cadeaubon te geven.
6. Overige geledingen
Er is geen nieuws uit de O.R. of G.M.R.
7. Sluiting
Erik sluit om 21:12 de vergadering
Volgende vergadering 21 januari 2020 (19:30-21:00 uur)

