AGENDA MR VERGADERING
Plaats;
Datum
Tijd;
MR Leden;

Aanwezig
Afwezig
Taakverdeling

Docentenkamer
12-11-2019
19.30-21.30 uur
Ouders
Marloes Martens (MM), Karin Visscher (KV), Sahar Shirzad
(SS), Tamara Bosse (TB)
Directie
Claudia Heusen (CH), Wim van Slijpe (WS)
Alex Kuipers (AK), Marian Westland (MW) en Carine
Docenten
Ellermeijer (CE)
KV, MM, TB, SS, CH, MW en CE. Ook tijdelijk aanwezig: Bouke Carels.
WS, AK
 Alex Kuipers (AK);
 Karin Visscher (KV); voorzitter; financiën
 Marloes Martens (MM);
 Sahar Shirzad (SS);
 Tamara Bosse (TB); vice-voorzitter, financiën
 Wim van Slijpe (WS); coördinatie plaatsing documenten website
 Carine Ellermeijer (CE); Notulist.
Tbd: jaarverslag MR


Bouke Carels (BC); verkeersbeleid.
Wie

1

2.

Opening & welkom
 Welkom:
 Welkom Bouke Carels
Verkeersbeleid
 Hiervoor is de heer Bouke Carels uitgenodigd.
Hoe kunnen we de verkeersveiligheid naar een hoger niveau tillen?
Acties in verleden:
-flyeractie, kinderen met lk (wisselend resultaat)
-onderzoek VVN (oa parkeervakken, omgeving)
-contact gemeente (KR plekken afgewezen, richting aangeven, 1
richting).
-Wijkagent. Is ook heel welwillend. Hij is alleen niet altijd
beschikbaar.
Veiligheid op de “brug” schuin achter de school behoeft zeker altijd
aandacht.
 Bouke: allerlei mogelijkheden opgeschreven.
-minder parkeerplaatsen
-ouders actief betrekken in kader van vergroten bereidheid.
-Is er budget? Mogelijk, maar in overleg met gemeente. Veiligheid
is enorm belangrijk, maar schoolbudget is hard nodig voor
onderwijs.
-Kinderen betrekken: Bijv. opdracht Topondernemers. Filmpje
maken over onveiligheid, bronnen (ouders), vragen.
Filmpjes samenvoegen en delen naar ouders. Uitzetten. Filmpje
eindigen met info/deelmoment. Middag/avond plannen om met
ouders te brainstormen.

Tijd
19:30

19:35

-Bijv wisselbeker: welke klas komt het meest op de fiets? Zij krijgen
de beker.
-Fietsenstalling plaatsen.  Hangt kostenplaatje aan.
-Groep 7 en 8 mogen ouders niet meer mee naar binnen,
adviseren om niet meer mee te komen. VVN gaf dit ook aan, ook in
verband met overstap naar VO. Dit is in strijd met de visie van de
school.
-Fietscirkel introduceren.
Belangrijk: Betrokkenheid!!!!
Topondernemers opdracht:
In hoeverre zet je kinderen in? Bij flyeractie in verleden was reactie
van ouders soms fel, dus hier moet je kinderen ook in beschermen.
Betrokken bij Topondernemers is groot.
Advies aan ouders om voor te bereiden op VO, fietsen (gr 7 en 8).
Naar MT, Out of the box, nieuwsbrief verkeersveiligheid, vanaf
groep 7 zelfstandig.
Belang van zelf fietsen benadrukken. Het loont niet (tijd) om met de
auto te gaan.
Concrete acties:
-Nieuwsbrief (kom vanaf groep 7 op de fiets om te oefenen ivm VO)
-Hoe kunnen we dit integreren in Topondernemers?
-Directe mailing (straal), moet eerst uitgezocht worden.
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Vaststellen Notulen
 Vaststellen notulen 01/10/2019
Vastgesteld.
Financiën in relatie met ZML leerlingen
Vanuit MR 01/10/2019: volgende keer op agenda zetten.
Meedenken in volgende MR. Brief aanpassen op uitslag gesprek.
Stichting Mee betrokken. Vrijwilligers worden ingezet om zo goed
mogelijk te begeleiden.

Allen

19:50

Allen

20:00

Allen

20.15

Vanuit vorige notulen: Kunnen wij vanuit de MR ondersteunen bij de
ZML budgetten? Hoe nu verder?
Er volgt een gesprek met Passend Onderwijs en ASG. Organisaties
bepalen visie. Gesprek afwachten en daarna kijken wat nodig is.
Er zijn beperkte gelden en lerarentekort helpt hier ook niet in.
Vaste afspraken vanuit pilot. PO en ASG staan achter ons en steunen,
in het gesprek worden mogelijkheden voor uitbreiding beperkte gelden
besproken.
Beperkte gelden hebben geen invloed op formatie. Dit schooljaar
(2019/2020) geregeld, volgend schooljaar wordt besproken.
Indien MR hier iets in kan betekenen, geeft directie dit aan. In maart
2020 wordt dit punt opnieuw op de agenda gezet.
5

Hygiëne op de toiletten
Vanuit MR 01/10/2019: volgende keer op agenda zetten.
Er wordt 2 keer per dag schoongemaakt. Het is rommelig, maar
hygiëne niet onvoldoende.
Incidenteel zijn er incidenten met kinderen die het moeilijk vinden om
op een goede manier gebruik te maken van het toilet.
Leerkrachten voeden hierin op. Directie bij incidenten betrokken.
Ouders worden hierin meegenomen indien van toepassing.

Dit punt kan nu geparkeerd worden, activeren als hygiëne omlaag gaat.
6.

Mogelijkheden invulling (anders dan naar huis sturen) in geval van
afwezigheid leerkracht
Vanuit MR 01/10/2019: volgende keer op agenda zetten.

Allen

20:20

Allen

20:30

Allen

20:40

Vorige keer besproken of Smallsteps een optie is om in te zetten.
Dit is met Smallsteps besproken. Eenmalig een grote groep opvangen
is moeilijk i.v.m. personeel, en het moet betaald worden.
Ouderbetrokkenheid hierin is ook belangrijk. Het is een
maatschappelijk probleem, ouders kunnen hier zelf niet zoveel mee.
De school lost de eerste ziekte dag van de leerkracht op, dit geeft
draagkracht bij ouders. Uitleg is hierin belangrijk.
Kinderen in andere groepen plaatsen geeft veel werkdruk en uitdaging
voor de andere leerkrachten. Dit is dus niet mogelijk.
Er is in het verleden een brief vanuit de MR gestuurd. De brief heeft
enigszins geholpen.
Conclusie: een oplossing bedenken door MR is niet handig. Probleem
wordt dan mogelijk tijdelijk opgelost, maar zichtbaarheid van wat er aan
de hand is, is nodig.
Dit punt kan worden geparkeerd, indien nodig oppakken en voor nu
blijven volgen.
7.
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Instemming / goedkeuring
Schoolplan Archipel 2019-2023 Eindversie
Input: stukken ontvangen van WS op 03/10/2019 en 31/10/2019
Plan is niet veel veranderd. Het is uitgebreid beschreven. Plan is voor 4
jaar, bijbehorend is het jaarplan. Jaarplan wordt elk jaar beschreven en
beschrijft verdiepingen en aanvullingen op het Schoolplan.
Ligt ter inzage bij directie en is voor het bestuur en controlerende
organisaties.
Handtekening van MR verplicht.
KV en MM hebben het plan namens de MR ondertekend.
Instemming / goedkeuring Werkverdelingsplan Archipel 20192020
MR moet instemming geven aan het Werkverdelings 2019/2020.
Input: stukken ontvangen van WS op 03/10/2019 en 31/10/2019
Door overheid ingesteld voor de werkdruk. Bedoeld voor
onderwijsinspectie.
De vorige vergadering heeft WS hier uitleg over gegeven. Binnen het
MT wordt besproken op welke manier de groepen worden ingedeeld.
Hierin zijn o.a. van belang: ZML, cognitie, gedrag, jaargroep.
CE heeft het plan namens PMR getekend.
Deelname aan GMR-MR: wie?
-

20 november - 20 november 19:30 bij de Klaverweide in

Almere Haven, Het thema: Personeel in Positie;
-

Input van Frieda 05/11/2019
25 maart: SS.
17 juni: KV?

Vorige vergadering besproken of deelname wenselijk én mogelijk is.

20:50
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Proberen deel te nemen, anders per agenda bekijken.
Directie/UC mededelingen
 Evaluatie schooljaar start
 Factuur vanuit ClubCollect voor ouderbijdrage (1e bijdrage) en
kamp/schoolreis en TSO (2e bijdrage) ; brieven per 30 sep
2019.
 Overzicht formatie na teldatum 1 oktober (tov
geprognotiseerde formatie)

CH/WS

21:00

Verzuim: relatief weinig. Zwangerschapsverloven moeten worden
opgevangen. Directie is erg druk met formatie omtrent dit onderwerp.
Oudercafe: 4 ouders hadden zich aangemeld. Leerkrachten vs ouders
is niet goed verdeeld. Mogelijk door thema, omdat ouders wel weten
hoe ze lezen kunnen bevorderen. SS bevestigt dit. Misschien wordt de
groep niet bereikt die je nodig hebt.
Clubcollect: loopt, betalingen gaan t.o.v. voorgaand schooljaar veel
beter. Veel aandacht voor communicatie
Doelen: weggezet in jaarplanning. Loopt goed, leerkrachten blijven wel
werkdruk ervaren. Om dit in perspectief te plaatsen, spreken we er veel
over.
Verwarming: geregeld. Wel lekkage geweest. Buis is stuk gegaan.
Branddeuren: vervangen. Worden nog gecontroleerd.
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12

Ingezonden stukken
 Geen
Geen ingezonden stukken
Nalopen actielijst/besluitenlijst
8a

Nieuw 21/5/2019-05:
Delen schoolplan 2019/2020 met MR :
behoeft instemming van MR

21:15

21:20
WH/CH

Voor laatste MR op 25 juni
2019

Allen

Uiterlijk laatste MR op 25
juni 2019

Gedeeld in concept fase, behoeft nog verdere
afronding. Is plan voor komende 4 jaren.
Begrijpend lezen: oriënterend op
welke methode werkt nu voor ons als
school het beste.
Rekenen: vroegstart rekenen (was
een pilot en hebben meegedacht en
gaat nu breed in het onderwijs
worden ingezet) – is digitaal
hulpmiddel dat meedenkt met het
niveau. Kan net als bij games, een
niveau hoger of lager bijstellen op
individueel leerling niveau.
Behoeft ook implementatie
ondersteuning omdat een
leermethode niet zomaar kan worden
ingevoerd. Voor welke groepen, etc.
Komend jaar meer met video
interactie werken om de kwaliteit van
lesgeven en uniformiteit van
lesgeven te verhogen.
EDI -geïmplementeerd en er komen
nog wat aanvullende instructies om
het nog beter te laten werken.
Er komen nu meer kinderen binnen met een
taalachterstand. Vraagt dus ook meer aandacht
voor woordenschat.
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Nieuw 21/5/2019-01: Volgende MR:
inplannen welke 4 momenten er geflyerd
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13
14

gaat worden in het kader van de
verkeersveiligheid. (na elke grotere
vakantie)
Nieuw 21/5/2019-02: Meneer Carels
benaderen voor actieve deelname aan
verkeersveiligheid.

Niet aan toegekomen, meenemen
naar volgende vergadering.
Rondvraag
Geen rondvraag van aanwezigen
Sluiting vergadering

WH/CH

Uiterlijk laatste MR op 25
juni 2019

21:25
21:30

