Notulen MR-vergadering 18-09-2017

o.b.s. “De Nijenoert”

1. Opening & mededelingen
● We heten Beja Koops van harte welkom.
2. Vaststellen agenda
3. Orientatie op het proces t.a.v. veranderende schooltijden m.m.v. Beja Koops
Rob schetst het voortraject. Vanuit een enquete hebben ouders hebben aangegeven het als mr-agendapunt
te willen zien.
T.a.v. dit onderwerp heeft de MR heeft instemmingsrecht en de plicht om de ouders te raadplegen.
Personeel heeft instemmingsrecht t.a.v. arbeidstijdenwet. CAO maakt dit proces ingewikkelder.
De invloed van een continurooster op de leerprestaties van de kinderen is niet bewezen. Rustpauzes blijven
wel belangrijk voor kinderen.
Communicatie moet zorgvuldige en zuiver, zowel naar ouders en personeel.
Argumenten kunnen betrekking hebben op de onvrede over de TMO, of de wens van de kinderen, ouders of
personeel.
Is eten met de kinderen en toezicht houden op het plein ook pauze voor de leerkrachten?
Wordt dit als lestijd gezien of niet?
Er zijn verschillende modellen mogelijk: bijv. zoals het nu is, dagen inkorten en woensdagmiddag vrij, vijfgelijke-dagen-model.
Ook is het belangrijk bij de overgang om te kijken of de kinderen voldoende lesuren hebben gehad na acht
schooljaren.
Naast het traject voor ouders dient er ook een traject te komen voor het personeel met een informatief
moment en een raadpleging.
Bij invoering zou een evaluatiemoment gepland moeten worden.
PO-raad en DUO heeft onderzoek gedaan naar het welzijn van het personeel bij een continurooster. Peter
informeert bovenschools naar hoe scholen/leerkrachten invoering hebben ervaren. Vanuit Penta Primair is
het min of meer op aangedrongen.
Wanneer je de mogelijkheden aanbiedt in een raadpleging moeten de aangeboden modellen wel uitvoerbaar
zijn. Eerst modellen uitwerken, dan kijken wat je aanbiedt in een raadpleging.
Wat doe je bij een enquete met de normen? En met de niet-stemmers? En wat doe je met de ouders van
kinderen louter groep 8? En ouders van nieuwe kinderen?
4. Voorbereiding van de informatieve ouderavond d.d. 07-11-2017 o.l.v. Beja
Bea geeft een inzicht in een mogelijke dia-presentatie.
Alle ouders krijgen de informatie. Wellicht maar twee modellen aanbieden.
Ook een komende planning verhelderen.
5. Notulen 26-06-2017 (verzonden d.d. 07-08-2017)
6. Binnengekomen stukken (volgens jaaragenda MR)
- Bespreken: Jaarverslag MR
- Bespreken: Financieel Jaarverslag MR
- Bespreken: Schooljaarverslag (instemming)
7. Mededelingen Oudergeleding / Personeelsgeleding / Directie / GMR/ Leerlingenraad
a) Personeelsgeleding: GMR is nog niet compleet, contactpersoon voor de Nijenoert mist op dit moment.

b) Oudergeleding: We hebben verkeersborden voor de Kiss&Go-zone vanuit de verkeersweek. Peter
heeft mensen van de gemeente hiervoor ingeschakeld.
c) Directie: Panna-kooi-traject is op de rit. Speelgoedcontainers zijn binnen. Verspreiding onder de
kinderen wordt nog besproken.
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Nieuwe website gaat binnenkort online.
5 Oktober wordt er gestaakt.
Sintmaarten-flessen-actie loopt goed.
8 . Speerpunten (zie jaaragenda MR)
Formatie/Opbrengstgericht werken/Passend onderwijs/Veiligheid in en rond school/Vergroten
ouderbetrokkenheid/TMO/Profilering Nijenoertschool/Ontwikkelingen volgen
continuonderwijs/Ontwikkelingen volgen 'pesten'
9. Stukken volgend overleg vaststellen (volgens jaaragenda MR)
- Zakelijke ouderavond
- Jaarverslag MR
- Financieel Jaarverslag MR
- Meerjaren Financieel Beleid
- Vrijwillige ouderbijdrage
- Schooljaarverslag
- Centrale eindtoets
10. Rondvraag
Vaststellen data MR-vergaderingen 2017-2018
Overlijdensadvertentie J’shaino van der Velde wordt gesplitst in school/OV/MR.
11. Actielijst
Wie
Wat
Wanneer gereed
Peter
Bovenschools informeren naar de ervaringen van personeel op
andere scholen met het continurooster.
Beja
Stuurt informatieve stukken naar Peter, Peter stuurt het door.
Beja
Biedt Powerpoint aan MR zodat wij eventueel wijzigingen kunnen
aanbrengen
Werner
Mr-bon Gonny declareren
Werner
Jaarverslag MR maken
30-10-2017
Peggy
Financieel jaarverslag maken
30-10-2017

Nieuwe vergaderdata
13-11-2017, 29-01-2018, 26-03-2018, (29-05-2018), 02-07-2018
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