Notulen MR vergadering
Datum overleg

: maandag 4 november 2019 19:30 uur

Aanwezig: Jos Timmer (voorzitter), Dennis Balkema, Marco Mol, Roel Schuringa, Han-Rogier de
Vrij, Angélique Cooke, Astrid Heller (secretaris)
Gast:
Gast Rik Ruiter (ouder)
Afwezig: Gea Hurenkamp, Bertha Samallo, Jetty Schipper

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
-

Jaarplanning: ouderavond -> actieplan komend schooljaar zie agenda

punt 7
-

ICT: 64 Chromebooks: begrotingsgesprek -> plannen zijn ingediend,
binnenkort wordt dit besproken in GMR, als deze akkoord zijn, dan
moet goedkeuring volgen van Raad van Toezicht, en daarna nog
goedkeuring van de gemeente. Begroting wordt gemaakt per
kalenderjaar (dus zal voor 1 januari 2020 zijn vastgesteld)

-

ICT investeringsmogelijkheden zijn nog niet bekeken

-

Schoolplan + schooljaarplan zijn op de website geplaatst

-

Carolien: via een mail heeft ze aangegeven dat ze uit de MR gestapt is
per 1 augustus 2019. Volgende MR (13 januari 2020) nodigen we
Carolien uit en nemen we afscheid van haar.

-

Onderzoek, academische school: kunnen we kijken of er een
marketing- of communicatiestudent inzetten? Er zijn geen lijntjes met
het bedrijfsleven. Hoe worden we zichtbaarder? Netwerken. Dit is
besproken tijdens de interactieve ouderavond. Zie agenda punt 7.

3. Mededelingen
-

Voor de herfstvakantie is er een gesprek geweest met de Inspecteur
van Onderwijs, Marieke Andreae en de directeuren van de Westerschool
en de Tandem. Beide scholen werden gezien als risicoschool. De
Westerschool heeft 3x op rij een onvoldoende eindopbrengst. Wanneer
een inspecteur binnen de school treedt betekent dat automatisch dat
er sprake is van een zwakke school. Marieke Andreae heeft de
inspecteur gebeld, want het bestuur vindt de term ‘zwak’ wel een
beetje voorbarig. Eerst zijn daarom gesprekken over plannen van

aanpak op beide scholen. De inspecteur gaf aan vertrouwen te hebben
in het Plan van Aanpak van de Westerschool. Daarom is afgelopen
woensdag besloten dat er op dit moment geen toezicht plaatst vindt.
Gezien beleid op omringende scholen moest hij wel een bezoek
afleggen, deze vindt plaats op de Tandem voor de kerstvakantie.
Hierdoor is de Westerschool voor nu geen zwakke school.
Voor groep 8 is een plan van aanpak gemaakt om de eindopbrengsten
omhoog te krijgen. Ook is in groep 8 de Barekatoets (rekenen) en Pitoets (spelling) afgenomen. Doel is het beter in kaart krijgen van waar
een kind staat in zijn ontwikkeling en hier op in te spelen wb het
onderwijsaanbod. Ook is er meer ‘zorg’ in de school: Marije (IB) heeft
0,7 fte (ipv functie-omvang vorig jaar 0,6), 0,1 Mirjam Nevels (IB ter
ondersteuning) om dossiers op orde te brengen. Ook onderwijskundige
Linda Kuiper komt de school in en ondersteunt in praktische zin, dit
wordt als zeer positief ervaren.
-

Er is onduidelijkheid bij ouders over wanneer een kind iets moet leren
of een toets heeft. De zelfstandigheid ligt hoog bij de kinderen.
Kinderen moeten dat grotendeels zelf communiceren.
Afspraak: Op de taakbrief moet duidelijk te zien zijn wanneer er een
toets wordt afgenomen. Taakbrief mee naar huis in het weekend. Taal,
rekenen en dictee zijn toetsen waarvan de leerstof op school geoefend
wordt. Hier wordt geen specifiek leerwerk voor meegegeven. WOvakken (geschiedenis en aardrijkskunde, natuur en techniek) staan op
de taakbrief. De leerstof wordt een week van tevoren meegegeven en
gecommuniceerd naar de ouders.

Voor collega’s: communicatie over toetsen met ouders via MijnSchool.
-

Meubilair: er moet gekeken worden wat nodig is, de kosten zijn te
hoog op dit moment. Bureaus, stoelen en leerlingenmeubilair zijn
prioriteit. Veel kasten kunnen nog een ronde mee en minder leerlingen
voor de nabije toekomst zijn punten die meegerekend worden om de
kosten te drukken. Voor 1 januari moet dit helder zijn. De meubellijn
binnen Opron is overal hetzelfde, zodat meubels ook tussen scholen
uitgewisseld kunnen worden.

-

Schoolplein: vernieuwing komt aan bod 2021, mits er voorjaar 2021
E15.000,- zonder subsidies als school bij elkaar gehaald is, het
bestuur verdubbelt dit bedrag dan. Acties moeten nu onder mom van
speelplein (verkoop, sponsorloop, fancy fair ed). Marco vraagt vader
Daan Huls of hij ideeën heeft over de invulling van het schoolplein.

4. Formatie – verschuivingen:
-

Tjitske is inmiddels bevallen van een zoon

-

Jolien is nu zwanger (in maart met verlof)

-

Gea Hurenkamp is voor langere tijd uit de running door een ongeluk

-

Pim werkt op maandag t/m woensdag in gr 6a, op donderdag en
vrijdag in 6b. Op maandag en dinsdag Gea Schrik, op woensdag Arne.
Dat zijn drie leerkrachten voor één groep, geen wenselijke situatie.

-

Jetty is een dag minder gaan werken, de reden is niet schoolgerelateerd. Elina (voorheen wo 4a) heeft nu 3 dagen voor groep 3a.
Nienke staat nu maandag tot vrijdag voor groep 4a.

-

Probleem: er zijn geen leerkrachten. Han-Rogier heeft contact met
Pabo’s. Opron is bezig om contacten aan te halen met de Pabo’s om
personeel in de toekomst aan te kunnen trekken.

-

Jos:
Jos Vanuit de MR: hoe zet Opron zich in personeel te werven? Welke

secundaire en welke tertiaire voorwaarden maken het aantrekkelijk om
bij Opron te werken?
-

De Pabo onderzoekt of er een gecombineerde opleiding Pabo/Alo
mogelijk is. Vnl jongens die met kleuters geen feeling hebben, willen

we graag behouden in het basisonderwijs!
5. Inspectie – opbrengsten, vervolg, zie Mededelingen agenda punt 3
6. Jaarverslag MR (Jos
Jos)
Jos -> Jos is er mee gestart, einddatum 18 november 2019. Jos en
HanHan-Rogier zitten maandag 18 november ter verantwoording op school voor
ouders
Financieel jaarverslag (Dennis
Dennis),
Dennis in wording, 18 november is het concept klaar
7. Actieplan MR komend schooljaar
-

Schoolplein

-

School profileren (waar staat deze school voor (duurzaamheid,
excellente sportschool en hier acties aan koppelen), schooldoelen
worden in schoolgids benoemd, maar niet direct tastbaar uitvoerbaar.
Interactieve Ouderavonden en betrekken van mensen in de omgeving.

-

Waar staat onze school voor? -> KIVA, dalton, schoolontbijt, gezond
eten, gezond leven, Schoolgruiten, ouderbetrokkenheid

-

> Groene school gezien de regio?

Wat is het doel? – leerlingen aantrekken, sociale invulling, omgeving
betrekken bij activiteiten van de school. Voornamelijk om bewuste keuzes

te kunnen maken als school
Zaken als KIVA Gruiten, sport en bewegen kunnen steviger neergezet
worden, deze zijn vanuit school al in ontwikkeling.
Overweging: Een stagiaire marketing, economie en handel (Noorderpoort)
kan mogelijk met zo’n idee aan de slag.

-

Basis is een goede informatieverstrekking tussen ouders en school,
geeft het meest positieve stukje reclame. Punt komt terug tijdens de

volgende MR
8. Jaarplanning
nvt
9. WVTTK / rondvraag
-

Sinterklaas: keuze is om met Sintcentrale in zee te gaan, is te korte termijn om
nu nog te switchen. NTR vinden we leidend. Bij de evaluatie wordt dit punt wel
genoemd. Motivatie is op dit moment tevens dat we samenwerken met
organisatie in de regio.

-

Dennis geeft aan als penningmeester te stoppen. Onze dank voor het uitvoeren
van deze grote taak! Dennis blijft aan tot er een opvolger is gevonden. Wel blijft
hij MR-lid vanuit de oudergeleding.

10. Sluiting om 21.14 uur

