Notulen MR Vergadering 18 mei 2017.
Aanwezig: Ank, Brenda, Eva, Menno, Peter en Uwe.
1. Bespreken notulen vorige vergadering:
• Digibord: er zijn twee borden besteld, deze zijn bestemd voor de onderbouw
klassen. Touchscreen/verrijdbaar. De andere borden via Europese aanbesteding.
• Zakboeken MR zijn eindelijk ontvangen.
• Vraag Eva: Valt de NT2 onder onze school? Ja, leerlingen zijn bij ons
ingeschreven. Dus geen apart brinnummer.
• NT2 klas krijgt volgend schooljaar een Lio stagiaire. Vanaf volgend schooljaar
worden Lio stagiaires door Surplus betaald.
• Eva meldt dat zij een ‘Brede school MR overleg’ heeft gehad. Besproken zijn o.a.:
verkeer en veiligheid, Vogelnest, parkeren rondom school. Eva gaat nog eens met
de DEKA manager praten over het laden en lossen van de vrachtwagen. Wat
betreft het autoverkeer en verkeersveiligheid ligt de bal bij de gemeente!
• CAO/overlegmodel komt verder in deze vergadering ter sprake.
• RIE: Ferre Koopman gaat dit kosteloos voor ons doen, samen met Peter.
• A4daagse schoolhesjes: deze worden volgende week besteld. Levertijd 2 weken.
Er zijn/worden sponsoren gezocht.
• Luchtkwalitieit komt op de volgende agenda.
• Vogelnest: Verantwoordelijkheid gebouw > het beheerteam = gebouwbeheerder
= 3 directeuren van de 3 scholen binnen de Brede school, zij worden ondersteunt
door Bert de Boer (facilitair medewerker Kopwerk/Surplus). Er wordt
afgesproken dat de regels van het vogelnest nog eens worden besproken in de
klas. Dit zal door Eva worden doorgecommuniceerd naar de ouders, die hun
zorgen hebben geuit over het vogelnest, middels een brief. Peter zal nog e.e.a. via
de nieuwsbrief naar buiten communiceren.
• Scholing MR: geen
2. Scholing team 2017/2018:
• Het team gaat zich richten op: Startvergadering nieuwe schooljaar > nieuwe
taalmethode (4 t/m 8 Staal), taxonomie Van Bloom (gekoppeld aan
onderzoekend leren) > 3 studiedagdelen, studievaardigheden van leerlingen
(a.d.h.v. executieve functies) > in teamvergaderingen. De nieuwe methode wordt
voor de vakantie besteld.
• V.V.E.: er komt 3 uur ondersteuning in de Kleutergroep vanuit de
Peuterspeelzaal, zodat een doorgaande leerlijn wordt gerealiseerd.
• Formatie: deze is bijna rond, we gaan in ieder geval met 5 groepen draaien > 1-2,
2-3, 4-5, 6, 7-8. De invulling van de leerkrachten is nog niet helemaal bekend. Er
zal dinsdag 27 juni een ouderavond zijn voor de kinderen die in groep 2-3
komen. De NT2 klas zal met ongeveer 7 leerlingen starten.
3. CAO/overlegmodel:
• Peter stuurt een memo in de mail over het overlegmodel, graag lezen. Het team
heeft ook informatie ontvangen en mag (in)stemmen over het ‘overgaan’ van het
basismodel naar het overlegmodel. Dit zal dinsdag 6 juni gaan gebeuren. Eva zal
als onafhankelijke teller de stemmen tellen (Er zijn 13 personeelsleden
gerechtigd om te stemmen). We kunnen overgaan op het overlegmodel als meer

dan 50% van de stemmen ‘voor’ is. Het verschil tussen beide modellen zit in het
loslaten van de lesgebonden uren. Deze staat volgens CAO op 930 uren voor een
WTF 1,0. (WTF 1,0 Peppel: 955 uren)
4. Rondvraag:
• De notulist heeft de vergadering vroegtijdig verlaten en derhalve het einde van
de vergadering niet meegekregen….. Zijn er aanvullingen?
Vriendelijke groeten,
Brenda.

