AGENDA
MR vergadering.
Dinsdag 23 mei 2017
Notulist: Miriam / AC
Aanwezig: Melanie, Carina, Jürgen, Miriam
Vanuit de GMR.
De sollicitatie procedure voor een nieuwe directeur voor basisschool in Holthees en Maashees is opgestart.
Jürgen gaat in de benoemingsadvies commissie.
Jaarplanning.
Vakantie planning staat voor een deel vast (de geadviseerde vakanties).\
Deze concept planning is te vinden op het prikbord in de teamkamer.
1e MR 5 september met nieuwe directie.
2e MR 3 oktober samen met activiteiten commissie.
Erik gaat berekenen hoeveel ruimte er is voor de studiedagen.
Hier komen we een volgende MR vergadering op terug.
Formatie.
Het team loopt bij de huidige verdeling van de klassen tegen een aantal knelpunten aan.
Dit schooljaar zijn er bijvoorbeeld vaak momenten geweest waarbij groep 6 de instructie mee deed met groep
5. Het team en de MR stelt het belang dat alle kinderen passend onderwijs krijgen voorop. Om deze rede en
vanwege het aantal leerlingen in de verschillende combinatie groepen hebben de teamleden nagedacht over
een andere groepsindeling.
Het team stelt voor om in de volgende combinatie groepen te gaan werken; 0 t/m 3, 4 t/m 6 en 7-8.
Dit systeem is twee jaar betaalbaar te draaien. Over enkele jaren wordt groep 0 tm 3 te duur.
Erik gaat dit op 20 juni toelichten op de informatie avond. Hierbij is het belangrijk dat er twee
richtingsverkeer is. Ideeën van ouders kunnen daarna mee genomen worden.
Erik heeft zich in het directie overleg hard gemaakt om vanwege de kwetsbaarheid van een kleine school
extra aandacht te schenken aan de invulling van de vacatures.
Manon blijft in 2017-2018 voor 0,5 vast; 5 ochtenden.
Schooltijden.
Erik heeft gerekend aan de lestijden van de verschillende groepen. Voor de huidige groep 4 voorziet hij in de
toekomst problemen om de minimale onderwijstijd te halen.
De onderbouw heeft in het verleden 880 gehad
Deze uren moeten ze in de bovenbouw inhalen.
Erik geeft aan dat er voor de onderbouw extra uren gedraaid moeten worden.
Heel vreemd vorig jaar zijn we van 12.15 naar 12.00 uur gegaan; dit omdat Linda toen berekend had dat dit
kon. Hoe zit dat precies? Erik zal ons voorzien van meer informatie.
MR ouders geven aan dat het als hierbij fouten zijn gemaakt in de informatievoorziening het dan de taak van
Erik is om dit goed aan ouders uit te leggen.
Rondvraag.
* Werkt het te laat komers protocol voldoende? Leerkrachten geven aan dat er nu duidelijk geadminstreerd
wordt. Ze signaleren nog een aantal knelpunten in het protocol. Dit voor volgend jaar aanpassen.
* Werkgroep nieuw onderwijsconcept.
Carina koppelt naar Laura en Lenny een voorstel terug om dit anders aan te pakken. Gesprek met Erik.
* Diverse problemen met ID voor schoolreis. Voorstel om geen schoolreisjes meer te doen naar het
buitenland.

* Het afscheidspraatje van Carel en Annemiek voor groep 8 is nu niet meer met slotavond maar op Gala
première. Voorstel om ook ouders van andere groepen een kans te bieden om kaartjes aan te vragen.

