NOTULEN MR-VERGADERING MAANDAG 21 november 2017 VAN 19.45 – 22.00 UUR
Aanwezig vanuit de oudergeleding;
Vanuit het schoolteam;
Bericht van verhindering;
Op uitnodiging;
Gast;

Bas Derissen (voorzitter), Louise Snieders en Jurrhiaan Vegers
Marloes van den Brand en Dominique Kooper.
Marlous van der Miessen (secretaris)
Gerard de Ronde en Elizabeth van der Werff
Vanessa Dix

1. Opening (19.45 uur)
Vanessa zit er vrijblijvend bij als eventueel nieuw lid oudergeleding en we zijn blij met haar komst.
Gerard en Elizabeth worden welkom geheten.
Marlies kan vanaf volgende keer zitting nemen in de MR als personeelsgeleding.

2. Notulen laatste vergadering
De notulen van 23 oktober kunnen deze week nog worden veranderd en anders zijn de notulen goedgekeurd met de veranderingen van Louise.

3. Ondersteuning bij groepen boven 30 leerlingen
We volgen inmiddels 3 jaar de ondersteuning voor groepen met leerling aantal 30+.
Elizabeth geeft uitleg.
Elizabeth geeft aan dat als er vragen zijn dat men bij haar terecht kan.
Dit schooljaar zijn er onvoldoende financiën om te voorzien in een hele ochtend leerkrachtondersteuning.
Er worden op meerdere momenten kinderen uit de klas gehaald voor ondersteuning.
Er zijn 3 instructiegroepen en instructiegroep1 wordt voor een deel uit de klas gehaald om instructie te krijgen. Dit wordt gedaan door Elizabeth en de lerarenondersteuning.
Spelling wordt met een goedgekeurde methode door het dyslexieteam uitgevoerd. Rekenen wordt via ikkan-het approach gegeven.
Er wordt ook geëvalueerd. En dan wordt er nagedacht over veranderingen.
Ondersteuning wordt ook nog gegeven door een leerkracht op de donderdagochtend, dit wisselt na de
kerstvakantie naar de dinsdagochtend.
Er wordt gekeken naar mogelijkheden zodat alle kinderen gelijkwaardig gezien worden.
Bas: Er wordt onrust ervaren door leerlingen aangezien de samenstelling 4 a 5 keer wisselt.
Dit zal altijd wel een beetje het geval zijn aangezien er toch leerlingen de klas in en uit gaan. Inmiddels weten de leerlingen wanneer ze extra instructie hebben buiten de klas en loopt het al vloeiender.
Louise: Toch even kijkend naar volgend jaar. Zijn er al ideeën over?
Gerard: Nee, er is wel al meer ruimte. Er zijn meer leerlingen dus Gerard kan oprekken. Hij doet er alles
aan om de ondersteuning te garanderen, maar wel als hij de ruimte heeft. In januari 2018 zal dit bekend zijn
na de goedkeuring van de begroting.
Gerard wil de werkdruk verlagen.
De aankomende groepen 3 staan op het ogenblik op 27 leerlingen. (2018-2019)
Louise: Kunnen we de leerlingen in de groepen 5 meer duidelijkheden/rust in de structuur van de ondersteuning? Elizabeth geeft aan dat sommige leerlingen langer in de extra ondersteuning blijven. Sommige
groepjes wisselen sterk door het behalen van bepaalde doelen.
En wanneer leerlingen van instructiegroepje 2 ook een keer extra ondersteuning wil? Die kunnen in de klas
de instructie volgen, dit is ook het geval in andere groepen met 30 leerlingen of minder.
Waarom niet meer 3 groepen van 20 leerlingen, zoals voorgaande jaren?
Er waren voorgaande jaren meer financiën om dat te kunnen bewerkstelligen.

4. Voortgang Engels
a. Docenten/ financiering
Er komen geen leraren in opleiding deze periode, maar vanaf maart zijn er nieuwe kansen om leraren in
opleiding in huis te halen.
We krijgen ook voor 3 jaar een native speaker uit Oostenrijk.
Engels niveau is erg hoog, dit is ook te merken op de middelbare school.
Financiering: er is geen budget voor de vakleraar. Maar de Schalm maakt de keuze om hier geld in te
steken. De ouderraad geeft nog steeds een bijdrage voor de vakdocent, anders is het niet te financieren.
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Dit moet nog steeds duidelijk blijven voor de ouders. MR doet aanbeveling aan de Oudercommissie om
dit ieder jaar bij de vrijwillige contributie uitvraag, te specificeren.
Engels blijft 1 van de 5 pijlers van de Schalm.
b. methode/ support groepsleerkrachten
groove.me is geen proef meer, maar er wordt nu officieel mee gewerkt.

5. TSO
We vragen ons af hoe het zit met de kwaliteit en de kosten van de TSO.
Er zou een werkgroep komen over de invulling van de TSO. Er waren een paar ouders die aangaven te willen helpen, maar dit is tot op heden niet gebeurd.
Ouders gaven aan geen tijd te hebben.
Misschien is het toch nog eens handig om een oproep in het weekbulletin te zetten voor een werkgroep.
Gerard legt dit neer bij de ouderraad.
De lunchpauze is een kwartier korter geworden maar de kosten zijn niet verminderd, Jenny mag dan ook
meer leidsters in gaan zetten.

6. Observaties
a.

POM en onderwijsinspectie
Gerard heeft aangegeven dit te combineren met het rapport van de onderwijsinspectie.
De kwaliteit van ons onderwijs is goed beoordeeld. Punten ter verbetering: geen groepsplannen, maar
een werkdocument/namen van kinderen kunnen noteren bij een bepaald plan. laagdrempeliger maken.
Er liggen voor alle vakken plannen, maar deze worden niet bijgehouden, omdat het teveel werk is. Het
is teveel administratieve rompslomp. Er zijn nieuwe richtlijnen uitgekomen, in een prospectus. Hierin
staat ook dat de groepsplannen niet meer hoeven, maar ook verslagen van ieder oudergesprek hoeven niet meer. Intern moet besproken worden wat er wel en niet gedaan wordt.

b.

Pom geeft signalen aan waar de prioriteiten liggen. Er moet wel gefilterd worden.
Schoolplan 2019-2023 gaat nu mede mogelijk door de POM en onderzoeksteam gemaakt worden.
Samen met de coördinatoren van de onderzoeksgroepen moeten worden gekeken naar het plan.
De uitslag van de POM komt eind januari terug in de MR.

7. Directiestatuut
Update 2017-2018 nodig, (In directiestatuut (of managementstatuut genaamd) ligt vast wie er vanuit het
bevoegd gezag, de vertegenwoordiging is van een school.
Gerard vraagt bij Bram het nieuwe directiestatuut van schooljaar 2017-2018.

8. IPC vanaf groep 3
MR had deze wijziging formeel nog moeten goedkeuren, aangezien de visie op onderwijs is veranderd. Gerard maakt nog een brief voor de MR.

9. GMR
Jurrhiaan geeft aan wat er gebeurt binnen de GMR. Zie notulen GMR.
Alles komt op papier en het gaat formeler worden.

10. Overige punten vanuit directie
begroting: Geld dat Gerard over heeft mag hij meenemen naar volgend jaar. Dit geld is de eenmalig afkoop
komt van de regelingen van de afgelopen jaren.
Gerard wil oprekking van FPE’s door groter leerlingaantal. Afdracht is weer verhoogd, Gerard gaat dit tegen.
gym: fijn dat er blokuren zijn gekomen.

11. Opleiding MR
Louise gaat kijken of we een andere data met de vorige spreker kunnen krijgen, als dat lukt komt 5 feb. te
vervallen.

12. Rondvraag
Jurrhiaan: Hebben we voldoende vergaderingen gepland?  Ja
De gezichten op de website kloppen niet meer?  Nieuwe MR leden svp gescande foto aan Marlous/Dominique sturen.

13. Sluiting
Voorzitter sluit om ± 22.00 u. de vergadering.

Volgende vergadering is dinsdag 09 januari 2018
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