Notulen MR Julianaschool op 23-05-2018
Locatie: Centrum, tijdstip 20.00 uur
Aanwezig:
Afwezig:
Notulen:

Loes, Marjolein, Bart, René, Roel, Isabelle, Niké, Gea
Jo-Nele, Marieke
René

1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen vorige vergadering
In de vorige notulen moet aanwezig veranderd worden in afwezig.
Bij punt 7 moet het laatste stukje eruit gehaald worden.
3. Ingekomen en uitgaande post:
4. Mededelingen
1. algemeen
a. 2. directie
a. Er is een vraag vanuit St. Surplus of er vanuit onze groep mensen
naar de GMR van St. Surplus willen komen/doorstromen.Er zijn
vacatures die niet vervuld worden. Op dit moment is er niemand die
zich daarvoor opgeeft. Bart geeft aan het op dit moment nog niet te
willen (met twijfel), misschien over 3 jaar. Hij wil er wel informatie over
krijgen. Loes gaat dit doorgeven.
b. De eindtoets (IEP) is door school goed gemaakt. Alle kinderen hebben
hem op het verwachte niveau of daarboven behaald.
3. team (werkdrukverlaging?)
a. Er worden extra mensen aangenomen (0,8 = fte leerkracht en 0,2 fte
onderwijsassistent). Hoe deze ingevuld worden is nog niet duidelijk.
5. Klassen / formatie 18/19
Er komen 14 groepen. De indeling is nog niet definitief.
Met de bezetting is Roel nog mee bezig en als het plan goedgekeurd wordt (de twee
Lio-stagiaires blijven als leerkrachten) is het helemaal rond. De plannen zijn nog niet
definitief en kunnen daarom ook nog niet naar ouders geïnformeerd worden. Er
komen combinatiegroepen en er wordt geprobeerd zo min mogelijk klassen uit elkaar
te halen.
De planning is dat er in elke groep ongeveer 25 kinderen komen.
6. Nieuwbouw
Er komt een vaste nieuwe aanbouw. Moet nog door de gemeente goedgekeurd
worden. Deze zal sowieso nog niet voor volgend schooljaar beginnen.
De kleutergymzalen worden verbouwd tot twee groepen.
Er worden waarschijnlijk noodlokalen gehuurd ipv van het noodlokaal van de Ark te
verplaatsen. Deze komen voor de school tegen het hek aan met 5 m tussenruimte
tussen school en noodlokalen. Het bestaande noodlokaal wordt hiernaartoe
verplaatst.

7. Nieuwe privacy-wet
Heeft een behoorlijk invloed op school. Hier is St. Surplus en Julianaschool volop
mee bezig.
Bart is gevraagd via zijn werk de MR en St. Surplus van informatie te voorzien.
Roel stuurt een lijst waar scholen zich aan moeten houden door naar de MR.
8. Reglement
Nieuwe wet moet verwerkt worden.
9. Ouderbijdrage
Het voorstel vanuit het team is als volgt:
- voor de kleuters en groep 3 wordt er €5,- extra gevraagd voor excursies
- voor groep 4,5 en 6 wordt er € 10,- extra gevraagd
- voor groep 7 en 8 wordt er € 15,- gevraagd
Het idee is om dit via de OR in de ouderbijdrage te verwerken. Er moet wel duidelijk
vastgelegd worden hoe dit gedaan wordt, wat doen we met niet betalers, privacywet,...
Er is ook duidelijk een verschil tussen schoolreisgeld en excursiegeld. Schoolreisgeld
gaat terug naar de OR en het excursiegeld moet opgemaakt worden of blijft staan als
buffer voor een vervolg.
Graag Koen van de OR vragen hierin mee te denken.
Er moeten duidelijke afspraken over gemaakt worden (ook voor nieuwe docenten) in
een soort draaiboek.
10. Rondvraag
De vraag is vanaf welke groep er Engelse gegeven wordt. Engels is vanaf groep
7 opgenomen in het lesprogramma, maar wordt vaak al in lagere groepen in thema’s
verwerkt.
De kerndoelen voor Engels op de basisschool zijn minimaal.
Ook zijn er heel veel lessen die er extra gegeven kunnen/moeten worden naast het
vaste bestaande programma (denk aan muziek, gym, robotica,...) en er is in de
reguliere lestijden te weinig tijd om meer Engels te geven als er nu al gedaan wordt.
Ook wordt Engels door alle media ontzettend snel opgenomen door de kinderen.
11. Sluiting
21:20 uur

