
MR-vergadering 17 mei 2021

Vergadering MR CBS De Bouwsteen
Voorzitter: Wilco van Straten

Plaats ONLINE

Tijd 19.30 - 20.30 uur: vergadering
21.00 - 21.10 uur: pauze
21.10 - 22.20 uur: vergadering

Aanwezig Wilco, Nicole, Bas, Arco, Marcelle, Willy, Cynthia, Sari,
Patricia en Sandra

Afwezig met
kennisgeving

Renate

Notulen

Tijd Agendapunt doel door:

19.30u 1. Welkom (ouders vacature OMR stellen zich voor)
Wilco heet iedereen welkom.
De ouders van Floris vertellen dat Femmy meer tijd heeft om de MR te
komen versterken. De volgende vergadering wordt Femmy (moeder van
Floris) uitgenodigd voor de vergadering.

- (kandidaat GMR?)
Er is ook een vacature bij de GMR. Peter (vader van Floris) gaat de
vacature van de GMR bekijken.

19.45u 2. Vorige notulen ( 8 maart 2021 en 12 april 2021)
Een ouder heeft een opmerking over de notulen van 12 april op blz 3:
Het gaat niet alleen om de BSO-medewerkers maar ook om andere
personen die voor de groep staan.
Verder worden de notulen goedgekeurd.
Er wordt gevraagd hoe het met Renate is. Patricia vertelt dat zij de
komende weken allerlei onderzoeken gaat krijgen. De komende weken is
zij thuis. Ze waardeert alle reacties van de ouders.

19.50u 3. Mededelingen directie
- begroting/financieel jaarverslag

(passend onderwijs/werkdrukgelden)
Er is een vergadering geweest voor alle MR’s van CSG De Waard om het
begrotingstekort uit te leggen. Wilco en Willy zijn naar deze vergadering
geweest.
De vergadering verliep goed en er werden kritische vragen gesteld. Wilco
en Willy hebben weinig nieuwe informatie gekregen. Renate had alles al
duidelijk uitgelegd. Er komt nog een vervolg op deze vergadering.
Wilco gaat bekijken of de presentatie van deze vergadering gedeeld kan
worden.
Voor de Bouwsteen betekent deze situatie dat we de formatie  rond
moeten krijgen met de gelden die we nu hebben. Daarna wordt er pas
bekeken of mensen met een tijdelijk contract kunnen blijven.

http://meet.google.com/hpy-wgcf-gbx


Morgen is er online bijeenkomst van het bestuur en hoopt Patricia hier
meer over te horen. Ze krijgen dan ook te horen welk budget er vrij
komt. Dit budget kan oplopen tot 2 ton.
Binnen het team wordt er over gesproken waar de Bouwsteen op dit
moment behoefte aan heeft. Extra handen in de klas en het opstarten
van een instroomgroep zijn de belangrijkste aspecten. Ook vanuit de
trendanalyse zien we dat rekenen en begrijpend lezen extra aandacht
kunnen gebruiken. De MR kan hierbij zijn adviesrecht gebruiken.
Behalve het cognitieve aspect, wordt er allereerst naar welbevinden
gekeken. Patricia deelt een menukaart met interventies waarmee het
team gewerkt heeft.

- formatie 2021/2022
Patricia deelt het document over de formatie. De uitgangspunten staan
er boven. Deze  punten zijn vorig jaar in samenspraak met Mariska
Westdijk gemaakt.
We hebben gekozen voor twee kleine groepen 3 omdat in groep 3 de
basis gelegd wordt voor de hele ontwikkeling.
Ook de groepen 6 worden twee kleine groepen. Vanwege de hoeveelheid
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften worden deze groepen
verkleind. Deze groepen worden hierdoor veranderd van samenstelling.
We behouden 14 groepen en later komt er nog een instroomgroep bij.
Dit is afhankelijk van wanneer de meeste leerlingen binnenkomen. Een
ouder geeft aan dat een schakelklas ook voordelen kan hebben.
We bespreken met elkaar hoe we ouders gaan meenemen in deze
veranderingen. Het is van belang dat je eerst de argumenten geeft
waarom je de groepen uit elkaar haalt.
In deze tijd is het lastig om een ouderavond te organiseren; ook online
zitten er haken en ogen aan. Wellicht is het beter om de ouders van de
betreffende groepen te mailen.
Sari geeft aan dat zij dit schooljaar stopt met werken. Zij wil ruimte
bieden aan jonge leerkrachten en zelf gaan genieten van haar
kleinkinderen.

- ventilatie
Het ventilatiesysteem is opgeleverd. Het ziet er mooi uit. De plafonds zijn
verlaagd. De ramen hoeven niet meer open om te ventileren.
Voor CSG De Waard is 4 ton begroot voor alle huisvestingskosten. Zeer
waarschijnlijk is dit niet genoeg om de ventilatie op alle scholen binnen
de stichting op orde te krijgen. Dit wordt nog verder onderzocht.

20.30u 4. Schooltijden en kosten opvang
Ester van de Beek was uitgenodigd om iets te vertellen over de
sponsoring van de TSO. Zij heeft beantwoord dat de sponsoring over
andere punten gaat en niet over de TSO. Sandra stuurt de mail van Ester
door naar de MR.
Op 20 april hebben de leerkrachten van de MR op internnet
gecommuniceerd dat we dit rooster voor een jaar continueren. Volgend
jaar in januari wordt er weer verder onderzoek naar het rooster gedaan.
Daarbij is benoemd dat de bekostiging kan op verschillende manieren
vormgegeven worden. Het team heeft gereageerd dat zij het begrijpelijk
vinden dat hiervoor gekozen is.
We bespreken met elkaar hoe we het probleem van de kosten moeten
gaan oplossen.
Misschien kunnen we andere scholen vragen naar hun bevindingen.



Sponsoring is te gebruiken voor bv het schoolplein maar niet voor de
TSO wat jaarlijks terugkeert.
Het is duidelijk dat het rooster gecommuniceerd moet worden naar
ouders. Misschien moeten we de ouders ook vast op de hoogte stellen
dat we nadenken over de bekostiging.
We bekijken drie opties:

1. het inzetten van BSO-medewerkers
2. het inzetten van ouders
3. de leerlingen naar huis laten gaan voor een half uur.

In het nieuwe schooljaar wordt de pauze een half uur ipv drie kwartier.
We gaan dan een kwartier naar buiten en hebben een kwartier om te
eten.
Patricia bespreekt de kosten van de TSO met Renate.

21.30u 5. Trendanalyse maart 2021
De documenten over de trendanalyse worden door Patricia doorgestuurd.
We bekijken het document over de reparatiecurve.
Je hebt als school een norm. Je hebt een gewicht aan de hand van je
populatie als school. in een tabel kun je zien wat je moet scoren bij de
cito. Het pad uitzetten om tot je doel te komen wordt gedaan in de
reparatiecurve. We bekijken deze curve voor groep 6 en 7. De kleuters
staan hier niet bij omdat we in de groepen 1/2 geen cito afnemen.
We gebruiken nu alleen de observatie van de leerlijnen. Hier bekijken we
de resultaten van rekenen en taal. Bij groep 1 is het lastig omdat
leerlingen instromen op de dag dat zij 4 jaar worden.
Er zijn scholen die op het rapport een verhaal schrijven hoe het met het
kind gaat. Wij willen eigenlijk meer. De onderwijskundig directeur van
CSG De Waard denkt hierin mee.
Dit punt schuiven we door naar de volgende  vergadering.

21.45u 6. Eigen functioneren MR
De ouders vinden dat iedereen betrokken is. De vergaderingen worden
positief beoordeeld. We moeten wel letten op de duur van de
vergaderingen en dat we eerder de knoop moeten doorhakken.
Positief wordt het stukje in de nieuwsbrief over de MR benoemd wat
heeft bijgedragen aan de zichtbaarheid van de MR.
De leerkrachten zijn het hier mee eens. Het is wel zo dat deze laatste
jaren erg bijzonder waren en het soms moeilijk was om een beslissing te
nemen. Iedereen heeft zich extra ingezet waarvoor we iedereen
ontzettend bedanken.

21.55u 7. Vacature OMR en PMR
Corrie van Weelden heeft gereageerd op de vacature van de PMR.
Zij wordt ook uitgenodigd voor de laatste vergadering.

22.05u 8. Pestprotocol (WMK)
Wilco is gebeld door een ouder die vroeg naar het pestprotocol en de
update hiervan. Patricia legt uit dan het pestprotocol in 2018 is herzien.
Komend schooljaar komt er vanuit CSG De Waard een veiligheidsplan
ingevoerd. In dit veiligheidsplan moet ons pestprotocol worden verwerkt.
Komend schooljaar wordt hieraan gewerkt.
Sari geeft aan dat vorig jaar uit de leerlingenlijsten van de WMK de
meeste leerlingen positief waren over de veiligheid. Zij gaven wel aan dat



ze niet wisten welke persoon je moest aanspreken mbt pesten of gepest
worden.
Een ouder vraagt hoe het gaat met het kwaliteitsteam
ouderbetrokkenheid. Met het team zijn ze vooral bezig geweest om de
communicatie met ouders op één lijn te brengen. Sandra vraagt aan
Corrie van Weelden (zij zit in het kwaliteitsteam ouderbetrokkenheid) of
zij de volgende keer daar informatie over wil geven.

22.15u 9. Rondvraag
Nicole vraagt wie de volgende keer het stukje in de nieuwsbrief wil
schrijven. Arco geeft aan dat hij dat wil doen.
Nicole geeft aan dat zij geen uitnodiging meer gehad heeft voor de
werkgroep over identiteit. Sandra vraagt dit na bij Marjo.

22.20u Sluiting

ABC: Afspraken Alfabet
TK: Ter kennisgeving
A: Advies
B: Bespreekpunt
W: Werkvorm
D: Discussie

Actiepuntenlijst

Nr. Datum Onderwerp Actie door Status

1 juni uitnodigen volgende MR-vergadering
Femmy en Corrie

Sandra ja

3 juni presentatie vergadering bestuur Wilco ja

3 mei menukaart interventies delen met MR Patricia

4 mei mail Ester van de Beek sturen aan MR Sandra ja

4 mei bespreken TSO kosten met Renate Patricia ja

5 mei mailen documenten trendanalyse Patricia ja

5 juni punt trendanalyse op de volgende
MR-vergadering zetten

Sandra ja

8 juni Corrie vragen om info ouderbetrokkenheid Sandra ja

9 juni Stukje over de MR in nieuwsbrief Arco ja

9 juni vergadering identiteit navragen bij Marjo Sandra ja


