Notulen MR vergadering

Datum:

Maandag
Maandag 24 oktober 2016
2016

Aanwezig:

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

Afwezig:

Angelique Cooke, Roel Schuringa

1. Opening
19.30 uur
2. Notulen vorige vergadering
Er zijn de vorige vergadering geen notulen gemaakt, aangezien dit een ingelaste vergadering is
geweest in verband met de formatie en indeling van de groepen.
3. Mededelingen
Er zijn geen specifieke mededelingen dit keer.
4. Formatie
De combinatiegroep 5/6 is kort geëvalueerd. De bevindingen tot nu toe zijn dat het goed gaat
met deze groep, er ontstaat al een mooi evenwicht tussen de leerlingen van groep 5 en 6. Ook
vanuit de ouders zijn goede reacties ontvangen.
Helaas is Marja uitgevallen, twee weken voor de herfsvakantie. Het ziet er niet naar uit dat zij
op korte termijn terug zal keren, daarom heeft Han-Rogier al opvulling gevraagd bij OPRON. Zij
hebben hierop positief gereageerd, er is extra ruimte voor een onderwijsassistent voor 0,25
FTE. De vacature is hierop uitgezet en er zijn meer dan 10 reacties binnen gekomen, met een
vrij diverse onderverdeling qua leeftijd en achtergrond. Han-Rogier heeft hierin een eerste
schifting gemaakt, waarna er 7 sollicitatiegesprekken zijn ingepland. Een aantal gesprekken
heeft al plaatsgevonden, de rest volgt op korte termijn. Han-Rogier hoopt daarna de vacature
zo snel mogelijk in te kunnen vullen. Belangrijkste is in elk geval dat de kandidaat op korte
termijn inzetbaar is en tot het einde van het schooljaar beschikbaar moet zijn voor deze functie.
5. Schooltijden
Er is een werkgroep gevormd die onderzoek doet naar verschillende vormen van de lestijden. In
eerste instantie was de insteek om dit met alle scholen uit de gemeente Veendam op te pakken,
om zo ook een stevige basis aan te kunnen bieden bij de opvangorganisaties en verenigingen.
Helaas blijven de andere scholen hierin achter, om verschillende redenen. De Westerschool
heeft het onderzoek wel voortgezet, met name omdat de huidige middagpauze van 1,5 uur als
te lang wordt ervaren. De ervaringen van andere scholen uit het hele land worden als input
gebruikt door de werkgroep. Hiervoor is een enquete uitgezet bij 25 scholen met diverse
schoolmodellen uit verschillende regio’s. Deze uitkomsten zijn allemaal op een rijtje gezet en
zullen hierna in het schoolteam worden besproken. Het belang van de leerkrachten is ook een
belangrijk onderdeel voor de werkgroep, met name de pedagogische gedachte die achter de
uiteindelijke keuze zit. Niet alle schoolmodellen sluiten geheel aan met de gedachte van Dalton
onderwijs. Ook moet er goed worden gekeken en overlegd met de overblijf, om te komen tot
een goede manier van opvang tussen de middag. Daarna zullen ook de ouders nog een stem

krijgen in het nieuwe schoolmodel. Dit zal waarschijnlijk in de vorm van een stemming worden
gedaan, waarbij de meerderheid doorslaggevend zal zijn. Er is daarnaast ook al veelvuldig
overleg geweest met de opvangorganisaties, verenigingen en de bibliotheek. Ook hiervan
worden bij een ander schoolmodel andere dingen gevraagd.
De werkgroep heeft op basis van de enquete een voorkeur uitgesproken over het 5 gelijke
dagen model, waarbij alle groepen 5 uren per dag naar school gaan. Er is ook al een
berekening opgevraagd bij OPRON of de vrije vrijdag voor groep 1 kan blijven bestaan, waarbij
toch wordt voldaan aan de wettelijke verplichting van het aantal lesuren.
Er is ook al even gepolst wat de oudergeleding van de MR vindt van de plannen. Marco, Jos en
Carolien staan hier positief in. Dennis staat er nog neutraal in en wil eerst nog aanvullende
informatie weten van de uiteindelijke plannen. Roel is vandaag afwezig, dus zijn standpunt zal
moeten worden nagevraagd.
6. Bibliotheek op school (dBos)
Will Vermegen van de bibliotheek van Veendam heeft contact opgenomen met de school.
Vanuit de bibliotheken is speciaal voor scholen een concept ontwikkelt genaamd de Bibliotheek
op school (dBos). Dit houdt in dat er eigenlijk een soort dependance van de bibliotheek op de
Westerschool zou komen. Vanuit de bibliotheek van Veendam zal dan jaarlijks een wisselende
collectie worden aangeboden. De totale kosten hiervan bedragen €12.000,- per jaar, waarbij
een bedrag van ongeveer €3.000,- voor rekening van de school zou komen. Navraag heeft
opgeleverd dat de komende jaren vanuit de gemeente subsidie beschikbaar blijft voor dit
project. In de schoolbegroting is dit initiatief echter niet opgenomen, vandaar dat ook de vraag
gesteld wordt of er vanuit de OR en de overblijf financiële ondersteuning mogelijk is. Vanuit
beide kanten is inmiddels duidelijk dat hier wel mogelijkheden zijn.
7. PR / Communicatie / Website
Carolien geeft aan dat er vanuit haar werk bij het Waterschap Hunze en Aa’s een mogelijkheid
bestaat om een educatiemanager iets te laten vertellen en laten zien over de werkzaamheden
die een waterschap uitvoert. Op deze manier krijgen de kinderen op een speelse maar
educatieve manier inzicht hierin. Dit is bovendien iets wat geen geld zou kosten voor de school,
dus een prima aanbod om hier iets mee te gaan doen in de toekomst.
Er zijn op dit moment nog geen nieuwe borden. Het valt op dat het nieuwe logo nog niet breed
wordt uitgedragen. Er is inmiddels een PR-groep bezig om dit in gang te zetten. Er zullen een
viertal borden komen bij alle ingangen van de school. Vanuit de groep komen vervolgens een
aantal opmerkingen over het schoolplein en het schoolgebouw. Het schoolplein doet wat
armoedig aan en er is dan ook wel wat extra onderhoud nodig. Ook het schoolgebouw mag wel
wat extra aandacht krijgen, met name het gedeelte van het gebouw boven het water zou
gereinigd moeten worden. Han-Rogier geeft aan dat hier op korte termijn zeker naar gekeken
zal worden.
Marco geeft aan dat er wat dat betreft wellicht wat opties zijn met sponsoring, zoals bijvoorbeeld
ook met rotondes in de gemeente wordt gedaan. Jos uit hierbij wel zijn twijfels of je dit op een
openbare school wel moet willen.
8. Jaarplanning
Er staat voor 7 november weer een informatieve ouderavond gepland. Gezien de zeer geringe
opkomst de afgelopen jaren, wordt besloten om deze te laten vervallen. In plaats daarvan krijgt
iedereen de kans om bij de eerstvolgende MR-vergadering de financiële stukken over het
schooljaar 2015/16 in te zien.
In navolging hierop wordt de vraag gesteld of er beschikbare plekken zijn binnen de MR en de
OR. Ook is het onduidelijk hoe lang de huidige MR-leden zitting hebben en of ze formeel gezien
herkiesbaar moeten worden gesteld. Er is geen lijst beschikbaar met hoe lang iedereen op dit
moment in de MR zit. Jos zal derhalve nagaan wat de regelgeving is over de termijn en de
inzage van de stukken. Han-Rogier zal hierover een terugkoppeling doen aan de OR.

9. WVTTK/Rondvraag
Carolien geeft aan dat er naar aanleiding van de schoolreizen wel wat kritiek is geweest over de
bussen en het afzetten bij de school. Het was allemaal wat chaotisch, wellicht kan dit in de
toekomst wat beter geregeld worden.
Marco komt nog even terug op de andere schooltijden en wil nog graag weten wat het idee gaat
worden voor de pauzes en of er bepaalde groepen aan elkaar gekoppeld gaan worden. HanRogier geeft aan dat er geen vaste structuur zal komen en dat één en ander afhankelijk is van
hoe het uitkomt, met name ook in verband met gym- en zwemlessen.
Gea heeft nog een opmerking over de datumprikker voor de vergaderingen, aangezien de
vorige datum alsnog is afgezegd. Jos geeft aan dat hij hierbij gewoon heeft gekeken naar het
eerstvolgende alternatief en dat het idee van de datumprikker dus wel degelijk heeft gewerkt.
Jos wil graag weten hoe het met de nieuwe IB-er loopt. Han-Rogier geeft aan dat dit allemaal
goed loopt, ze ligt plezierig in de groep en neemt veel eigen initiatief. Hij is daarom erg
tevreden over de gang van zaken.
10. Sluiting
21:00 uur
11. Volgende vergaderingen
vergaderingen:
en:
Donderdag 24 november 2016 – 19.30 uur
Donderdag 12 januari 2017 – 19.30 uur
Maandag 27 februari 2017 – 19.30 uur
Dinsdag 11 april 2017 – 19.30 uur

