Notulen MR vergadering

Datum:

Dinsdag
Dinsdag 9 februari
februari 2016
2016

Aanwezig:

Jos Timmer, Carolien Hulzebos, Evelyn Vianen, Bertha Samallo, Jetty
HanVrij..
Schipper, Gea Hurenkamp, Dennis Balkema, Han
-Rogier de Vrij

Afwezig:

Angelique Cooke, Marco Mol, Roel Schuringa

1. Opening
19.30 uur
2. Notulen vorige vergadering
Notulen worden goedgekeurd met een paar aanvullingen, Han-Rogier zal deze
aanpassingen verwerken.
3. Mededelingen
Er zijn geen specifieke mededelingen dit keer.
4. Formatie
Het is nog altijd onduidelijk wat er zal gebeuren met de situatie rond Geert. Geert zelf is er
redelijk fanatiek mee bezig, wat niet altijd even goed valt bij het College van Bestuur. Jan-Paul
heeft aangegeven dat er namens de OPRON geen mogelijkheden zijn, dus het eventuele
initiatief ligt bij de school. Han-Rogier heeft hierop een berekening aangevraagd wat dit qua
formatie zou betekenen om Geert in dienst te nemen, rekening houdende met beschikbare
subsidies. Voor een dienstverband van 20 uur per week zou dit 0,2 fte zijn, voor een volledig
dienstverband dus het dubbele. Dit zorgt dus voor een dilemma bij de schoolleiding. Enerzijds
is er volle tevredenheid over het functioneren en de presentatie van Geert en is er ook wel
duidelijk wat de noodzaak is van een vaste concierge. Anderzijds zou dit dus wel betekenen
dat dit ten koste gaat van de formatie. Wel moet daarbij worden aangetekend dat Geert ook
veel werk uit handen neemt van de leraren, zoals kopieerwerk en dergelijke. Als Geert niet in
dienst genomen zal worden, komen deze werkzaamheden weer bij de leraren te liggen, dus
het gaat hoe dan ook ten koste van de tijd die de leraren voor de klas kunnen staan. Naast de
praktische dingen, moet ook een afweging worden gemaakt in verband met de lichamelijke
kwetsbaarheid van Geert zelf en zijn onzekere thuissituatie. Bovendien is het ook onzeker hoe
de toekomst van de beschikbare subsidiepotjes er uit ziet.
Alles bij elkaar zal er dus een beslissing moeten worden genomen. Han-Rogier geeft aan dat
deze situatie ook aan het personeel zal worden voorgelegd, zodat zij ook stelling kunnen
nemen.

5. Audit december / Daltonvisitatie maart
De audit is redelijk goed verlopen, er is nog een aantal punten ter verbetering aangegeven. Er
waren ook veel reeds doorgevoerde verbeterpunten gezien tijdens de audit. In april of mei zal er
nog een herhalingsaudit plaatsvinden. Dan zal blijken of er nog meer progressie is gemaakt met
de door OPRON opgestelde doelstellingenmatrix.
Daarnaast zal er op 31 maart een Dalton-visitatie zijn. Belangrijk of je aan de Dalton principes
voldoet en of je als school nog het merk Dalton mag blijven voeren. De voorbereidingen voor
deze visitatie zijn in volle gang, Han-Rogier maakt van tevoren een visitatieverslag, welke
vervolgens tijdens de visitatie zal worden gecontroleerd. Ook zal Han-Rogier een keer
meelopen als stagiaire met een visitatie op een andere school, om zo een beter beeld te krijgen
welke punten extra op wordt gelet.
6. Voorscholen en schooltijden
schooltijden
In de toekomst zullen we naar een situatie gaan waarin de scholen een voorschool moeten
kunnen aanbieden. Dit zal moeten gebeuren in een ruimte inpandig in het schoolgebouw. De
intentie van de OPRON en de scholen in de gemeente Veendam is om hier meer lijn in te
krijgen. Hiertoe zal er ongetwijfeld ook overleg moeten worden gevoerd met huidige partijen in
de (voorschoolse) kinderopvang, zoals bijvoorbeeld Hoi Pippeloi en Bamba.
De discussie over de eventuele aanpassing van de schooltijden is voorlopig op de lange termijn
geschoven. Het plan was om dit gemeentebreed op te pakken, maar dit lijkt niet te gaan lukken.
De Viermaster heeft aangegeven eigenlijk niet toe te willen naar een continu-rooster. Daarnaast
hebben onder meer De Braskörf en ’t Haimstee aangegeven andere zaken prioriteit te willen
geven op dit moment.
Er is ook gesproken over een eventuele enquete naar de ouders toe, om te kijken wat daar het
draagvlak is over het al dan niet invoeren van een continu-rooster. Jetty geeft terecht aan dat
het dan wellicht ook zaak is om te kijken wat het draagvlak is onder de leraren. Ze geeft daarbij
onder meer aan dat de middagpauze ook van belang is om de lessen van de middag voor te
bereiden. Als de leerlingen tussen de middag op school zullen blijven en er dus toezicht vereist
is van de leraren, vervalt de mogelijkheid om op een gedegen manier de lessen in de middag
voor te bereiden.
7. Project muziek / ouderbetrokkenheid
ouderbetrokkenheid
Er is op dit moment een muziekproject gestart in de groepen 4 en 5, om de kinderen weer meer
in aanraking te laten komen met muziekonderwijs. Het is de bedoeling dat dit project uiteindelijk
ook zal uitgebreid naar groep 6, 7 en 8 en vervolgens ook naar de groepen 1, 2 en 3.
In het kader van de ouderbetrokkenheid heeft Ruby een aantal enquetes afgenomen bij ouders,
de uitkomsten hiervan zijn inmiddels besproken met het team. Binnenkort zal er weer een
bespreking van de resultaten plaatsvinden. Een van de uitkomsten is dat er een verschil zit in
de belangen tussen de school en de ouders. Communicatie is één van de zaken die daarbij
naar voren kwamen, al zal dit wel van twee kanten moeten komen. Han-Rogier heeft zich
veelvuldig ingezet om ouders mee te krijgen met het nieuwe ouderportaal, echter is nog altijd
niet iedereen ingelogd. Wel erkent Han-Rogier dat er in sommige gevallen eerder
gecommuniceerd kan worden vanuit de school als er inzet van de ouders wordt verwacht.
8. PR/Communicatie/website
De nieuwe website is inmiddels in de lucht, al wordt er nog altijd gewerkt om de informatie die
daarop staat aan te vullen. De reacties zijn tot nu toe wat wisselend. Veel gehoord is dat de
eigen identiteit wat naar de achtergrond is verdwenen, door de standaard layout die door
OPRON is gecreëerd. De oude website werkte ook prima. Dennis merkt op dat er nog geen
contactgegevens per groep op de site staan, Han-Rogier zal hier naar kijken.

Het nieuwe logo is wel zeer positief ontvangen, het straalt in elk geval meer uit dan het oude
logo. In verband met dit nieuwe logo zal de komende tijd ook aanpassingen moeten worden
gedaan in de communicatiemiddelen en dergelijke. Er is ook gesproken om de oude
sportkleding en hesjes te vervangen door nieuwe, uiteraard mét het nieuwe logo.
Om de communicatie richting de ouders aan te pakken, wordt onder meer gedacht aan een
soort informatiescherm of –bord bij de ingangen van de school. Hierop kunnen belangrijke
zaken worden gecommuniceerd, een goede aanvulling op het ouderportaal.
9. Pesten
Een terugkerend punt op de agenda is pestgedrag. Indien er hieromtrent zaken spelen, wordt
dit besproken
10. Jaarplanning
Er is momenteel geen aanvulling op de jaarplanning, dit zal worden doorgeschoven naar de
volgende vergadering.
11. WVTTK/Rondvraag
Dennis heeft een vraag over de overzichten die door Jos zijn doorgestuurd met betrekking tot
de lumpsum vergoeding. De overzichten zijn erg onduidelijk en bieden geen duidelijke
antwoorden op de vragen die in de vorige vergadering zijn gesteld, in verband met
mogelijkheden richting het aanstellen van Geert. Afgesproken wordt dat er een voorzetje wordt
opgesteld die vervolgens door Jos kan worden doorgezet richting de OPRON, om op die manier
wellicht wel een duidelijk antwoord te krijgen op de vragen die bij ons leven.
Daarnaast heeft Dennis ook nog een vraag over de ingelaste GMR-vergadering van de
OPRON. Het doel van deze vergadering was onduidelijk, met name over de informatie die daar
besproken zou worden en wat het nut was voor de oudergeleding van de MR. Het zou gaan
over het personeelsbeleid. Er is niemand van de Westerschool bij de vergadering aanwezig
geweest, sowieso was de opkomst erg laag. Er zal waarschijnlijk nog een vervolg op komen,
misschien dat dan ook duidelijker wordt gecommuniceerd wat het doel van de vergadering is.
12. Sluiting
21:00 uur
13. Volgende vergadering:
Donderdag 17 maart 2016 – 19.30 uur

