Verslag MR vergadering 23 maart 2016
Aanwezig: Yvo Holwerda, Aly Diphoorn, Erik Reintsema, Astrid Dijk, Aly Brunsting,
Dolf Dekker ( 2e deel van de vergadering) Afwezig: Marianne Sluijter
1. I.v.m. de afwezigheid van Marianne neemt Erik de rol van voorzitter op zich, en opent
de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
2. Notulen en actiepunten vorige vergadering: Erik geeft aan dat we veel meer gebruik
zouden kunnen maken van ons initiatiefrecht. Verder geen opmerkingen.
3. Ingekomen post / mail: het punt archivering wordt voor kennisgeving aangenomen.
Notulen Gmr: Hoe verloopt e.e.a. met de kindcentra? Vraag voor Dolf. Erik stelt nog
een vraag over de flex-wet: bespreekpunt directie. Deze vragen worden toegevoegd
aan punt 4: inventarisatie bespreekpunten directie.
4. Profilering natuur en techniek: de keuze is gemaakt. De verdere uitvoering moet nog
op gang komen, Dolf gaat een stappenplan maken.
Aanbod activiteiten na schooltijd: een aantal sportverenigingen zijn hier op ingestapt,
maar er is nog niet zoveel diversiteit. Muzieklessen laten groei zien, er wordt typeles
gegeven en EHBO. Conclusie: de contacten zijn gelegd, er is al behoorlijk wat
gerealiseerd. Het initiatief ligt verder bij de verenigingen zelf.
5. Werving nieuw MR- lid: we gaan het schema van Marianne volgen wat betreft het
vervullen van de vacature. Astrid gaat de afspraken met Marianne kortsluiten.
6. Vervolgvergadering met Dolf. Cito scores: heel goed, alles voldoende, veel I en II
scores. Er wordt van gedachten gewisseld over extra aanbod voor de “plus” kinderen:
aanbod vindt plaats binnen de klas. De overgang van groep 8 naar het voortgezet
onderwijs: het voortgezet onderwijs organiseert hiervoor diverse activiteiten, maar de
overgang blijft groot!
Formatie 2016/ 2017; wordt hard aan gewerkt. We gaan van 12 naar 11 groepen terug.
Streven blijft: gemiddeld 23 kinderen per groep, met een maximum van 30 kinderen
per groep.
Binnen de huidige formatie van de stichting is geen ruimte voor het uitvoeren van de
flex-wet.
Vakantierooster 2016/ 2017: is gecorrigeerd en aangepast: bij het 5- gelijke dagenmodel moeten alle groepen gedurende 4 jaren 980 lesuren “draaien”. Dan pas voldoen
alle kinderen aan het minimum aantal lesuren voor de 8 basisschooljaren. Daarna
kunnen we terug naar 940 lesuren en is er weer veel meer ruimte voor margedagen.
Harmonisatie-wet ( kindcentra): nog weinig progressie. Er vindt op dit moment veel
overleg plaats met het bestuur. Dit geldt ook voor de ontwikkelingen m.b.t. het
aanstellen van een nieuwe algemeen directeur / directeur-bestuurder: veel overleg om
te komen tot een goede keuze.
7. Rondvraag: geen vragen.
8. Sluiting vergadering
Actiepunten:
Astrid neemt contact op met Marianne om de procedure in gang te zetten.

