Notulen MR vergadering 10 april 2018
Aanwezig: Jo-Nele, Niké.
Notulen: Marieke
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd, geen op- of aanmerkingen

3. Ingekomen en uitgaande post
Enkele vakbladen.

4. Reglement ondertekenen:
Vanwege teveel afwezigen verplaatsen we dit punt naar de volgende vergadering.

5. Ouderbijdrage verhogen i.v.m. excursies, ook in onderbouw en middenbouw.
Dit punt is de vorige keer door Marieke ingebracht. Teamleden zouden in het team overleggen en
nadenken over het bedrag en dit onderbouwen voor het voorleggen aan de OR. Dit is nog niet
gebeurd en blijft een actiepunt.

6. Geld werkdrukverlaging
Teamleden doen verslag van de plannen die er tot nu toe zijn. Voor de grootte van onze school staat
een bedrag van € 53.192,- We hebben in het team goed gekeken naar werkdruk verhogende factoren
en zo nagedacht over wensen die er bestaan om het geld op een zo efficiënt mogelijke manier in te
zetten.
Naast de 8 studiedagen die we vanaf volgend schooljaar sowieso zullen hebben (en die ook werkdruk
verlagend ingezet kunnen worden) en de kleinere groepen die kunnen worden geformeerd, ligt de
grootste behoefte bij extra formatie, zodat de taken nog beter verdeeld kunnen worden en er extra
formatie in de groepen kan worden ingezet.
Dat zou kunnen in de vorm van één extra leerkracht die in meerdere groepen bijvoorbeeld 1x in de 2
weken kan ondersteunen, door samen voor de groep te staan of de groep over te nemen zodat de
leerkracht extra tijd heeft voor administratie o.i.d. Of in de vorm van 2 maatjes bij elkaar zetten die
samen boven de 1,0 fte uitkomen, zodat zij 1 x in de 2 weken samen voor de groep staan, of 1 van de
2 administratieve taken uit kan voeren tijdens lestijd.

7. Stand van zaken schooljaar 2018-2019

Volgend schooljaar zullen de leerlingen worden verdeeld over 14 groepen. Dit betekent dat we op dit
moment heel hard werken aan het mogelijk maken van tijdelijke voorzieningen en voorzieningen van
permanente aard. Hierbij zijn we wettelijk afhankelijk van de gemeente.
Als we tijdelijk groeien kijkt de gemeente naar leegstand in de gemeente. Volgend schooljaar zijn er
lokalen beschikbaar in het complex in de Waldervaart (Niko Tinbergenschool) Uiteraard vinden wij
dat geen optie.
De gemeente gaat zeer waarschijnlijk wel meewerken aan de vaste uitbreiding naar 13 groepen. Dit
heeft te maken met de prognoses van leerlingenaantallen op de lange termijn. Zij gaan hun eigen
cijfers nogmaals bekijken en komen dan met een definitief oordeel.
Als de cijfers kloppen is de kans groot dat we nog dit kalenderjaar kunnen starten, maar dat betekent
natuurlijk niet dat we bij het begin van het volgend schooljaar gebruik kunnen maken van deze
lokalen.
Om de tijd te overbruggen tussen definitieve uitbreiding en start volgend schooljaar gaan we zeer
waarschijnlijk het volgende doen:
 Verplaatsing van het noodlokaal bij de Ark naar het Centrum. (slootkant voor de

hoofdingang)
 Verplaatsing van het noodlokaal (groep 3) (slootkant voor de hoofdingang)
 Inpandig op de plek van het speellokaal en een kleedkamer 2 lokalen inrichten.
Op deze manier kunnen we volgend schooljaar starten met 14 groepen. Aan de zuidkant hebben we
dan een mogelijkheid om het bestaande gebouw uit te breiden met 3 vaste lokalen, die we een jaar
later in gebruik kunnen nemen. Op dat moment kunnen we dan ook weer gebruik maken van het
speellokaal.
Welke juf ,of misschien wel meester, in welke klas komt is nu nog niet te zeggen. We gaan daar in de
komende periode heel goed naar kijken en ook zullen we zorgvuldig kijken naar welke kinderen bij
elkaar in de groep komen. Wat heel duidelijk is dat er een mogelijkheid ontstaat om met kleinere
(rond de 25 leerlingen) groepen te werken en dat er minder combinatiegroepen komen.
8. Muriëlle: wie gaat haar vervangen als MR-lid
We zijn nog op zoek naar een nieuw MR-lid uit de teamgeleding. Dit wordt vervolgd. Mogelijk wordt
er pas vanaf volgend schooljaar een nieuw lid aangesteld.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen
10. Sluiting

