Notulen
MR vergadering.
Dinsdag 17 november
Notulist: Jürgen

Aanwezig: Linda, Melanie, Miriam, Carina (gedeeltelijk) en Jürgen

Vooroverleg MR-leden


Vanuit de GMR
Overleg is verplaatst naar 7 december. Miriam en Jürgen gaan 7 december samen, daarna
vertegenwoordigt Jürgen alleen de MR uit Maashees. Onderwerp tijdens de GMR op 7
december zijn onder andere de schooltijden.



Schoolplan 2015-2016
Formatie besproken. In 2015/2016 is iets meer op FTE bezuinigd. Door de verlaging van
leerlingaantallen in de komende jaren is de formatie weer in lijn. Actiepunt is het nakijken
van eerdere notulen omtrent afspraken rondom inzet formatie. Hoe zit het met wel of geen
reserve via SKOV.
In augustus 2018 zakt de school onder 60 leerlingen. Vanaf dat moment wordt het lastig om
het huidige 3 groepen systeem te blijven hanteren. Daarnaast is het lastig om ver vooruit te
kijken ivm begroting vanuit SKOV en overheid. En de prognose blijft maar een prognose, 1
verhuizing kan al direct een behoorlijke impact hebben op de leerlingaantallen. Er wordt de
komende periode ook zeker ervaring opgehaald bij andere kleinere scholen zoals Vortum.
We hebben kort gesproken over subsidie op buitengewone samenwerking. Dit is zeker een
optie en wordt door de school zeker bekeken. De samenwerking moet dan wel buiten de
SKOV zijn. Voorwaarde is wel dat er altijd wordt gekeken wat het beste is voor de leerlingen.
Subsidie en of geld is niet de belangrijkste drijfveer.
Financieel gezien is het nog lang mogelijk om onderwijs te verzorgen. De manier waarop
we dat kunnen organiseren (schoolconcept) zal waarschijnlijk per augustus 2018 weer
aanpassing behoeven. We zullen ons in de komende jaren verder beraden op hoe we
onze huidige koers en visie tegen die tijd kunnen volgen en organiseren.
We hebben afgesproken dat we dit onderwerp in januari 2016 opnieuw op de agenda
zetten.
Daarna is het Schoolplan 2015-2019 goedgekeurd door de MR. En ook het Jaarplan is
goedgekeurd.



Inbreng vanuit het team
Kamp.
Het aantal leerlingen in groep 8 zal de komende jaren wat fluctueren en zeker lager zijn dan
de afgelopen jaren. We hebben diverse opties en scenario’s besproken voor de komende
jaren. Het team gaat hiermee aan de slag.
Musical.
Ook hiervoor diverse scenario’s besproken in verband met de nieuwe groepssamenstelling 6
– 7 – 8.

MR-Vergadering

Extra ouders: Sonja, Ingrid, Heidi en Marianne


Werkgroep Schooltijden
De werkgroep bestaande uit ouders en leerkrachten uit Maashees en Holthees heeft veel
mogelijkheden bekeken. 2 opties worden sowieso niet verder uitgewerkt: het bioritme
systeem en “van 7 uur tot 7 uur” op 5 dagen in de week. De overgebleven methodes
worden vanuit 3 standpunten uitgewerkt. De leerkrachten zetten de pro’s en contra’s vanuit
Leerkacht perspectief op papier. Een aantal ouders doen dit vanuit het oogpunt Ouders en
het perspectief Maatschappij. Enkele andere ouders nemen het perspectief vanuit de
kinderen voor hun rekening.
De werkgroep heeft als doel om rond 1 maart een eerste presentatie te kunnen geven over
de uitkomsten van hun onderzoek. Oorspronkelijke doelstelling was het presenteren van
diverse opties te laten plaatsvinden in 2015. Echter in goed overleg hebben we besloten dat
het onderzoek beter goed en gedegen kan zijn, dan snel en wellicht niet volledig.
De keuze die de school samen met de ouders maakt is overigens alleen voor onze school.
We kunnen dus een andere keuze maken dan Holthees.



Algemene zaken (Jeelo, Parnassys, Taakbrief en Kansrijke combi groepen)
o Parnassys is een nieuw leerlingvolgsysteem: het systeem werkt logischer en is
makkelijker te verwerken, natuurlijk is wel ff wennen. Systeem kan o.a. rapporten
genereren. En kan uiteindelijk ook gedeeltelijk online inzichtelijk gemaakt worden
voor ouders.
o Taakbrieven: Ervaringen van leerlingen uit vorige jaren worden meegenomen in het
opstellen in de taakbrieven voor het lopend schooljaar. Er wordt onderling ervaringen
gedeeld tussen leerkrachten.
o Kansrijke combi groepen: De ervaringen zijn heel positief. Het vergt soms wel veel
voorbereiding en het ene onderwerp leent zich makkelijker om op diverse niveaus
‘tegelijkertijd’ aan te bieden.
o Jeelo: Dit betreft een pilot rondom eigen elektronische leeromgeving. Jeelo is
enthousiast ontvangen door leerkrachten en kinderen. Vanaf groep 3 officieel. Een
thema duurt 6 tot 8 weken en alle ouders worden uitgenodigd om vooral eens online
te kijken (let op: geen toetsen invullen ). Alle creatieve ideeën binnen thema’s zijn
altijd welkom. We hebben het aantal computers kort besproken. Er zijn momenteel
voldoende PC, al is het wel creatief kijken naar de tijden.
o Ervaringen eerste oudergesprekken: Belangrijk om ervaringen te delen en vooral ook
om feedback te geven naar leerkrachten. Rapportcyclus is als volgt:
 November Sociaal Emotioneel
 December methode rapport zonder gesprek
 Januari Cito
 Januari voor groep 1 en 2 rapport en gesprek
De extra ouder info avonden aan de start van het nieuwe schooljaar zijn heel als
zinvol ervaren om een beter beeld te krijgen bij hoe het gaat in de klas in de
combigroepen.
o Verloop gym groep 1-2-3: Hulp Miriam is heel fijn om vooral meer verschillende
spellen te kunnen aanbieden aan diverse groepen kinderen.
Daarnaast maakt Esther beweeghoek in de klas, die door alle leerlingen veelvuldig
gebruikt wordt. Het totaal gym aanbod is hiermee op vereiste tijdniveau. Groep 4/5
gymt nu iets korter vanwege de sluiting van 2 kleedlokalen door de verbouwing van
Plein 27. Linda gaat bekijken of er met de badminton iets afgesproken kan worden,
zodat groep 4/5 toch hun normale gymtijd kan gebruiken.



Brigadieren
Er is een 33% toename in aantal brigadiers, maar dit geeft nog geen ‘lastenverlichting’ voor
de bestaande brigadiers. We zijn namelijk van 3 naar 4 jeugdleden gegaan. Echter er
ontstaan helaas meer onveilige situaties aangezien de leerlingen vaker dan vooraf gedacht

moeten brigadieren. Daarnaast blijkt het brigadieren tussen de middag gewoon erg lastig en
zorgt er eigenlijk voor dat de brigadieren niet normaal kunnen lunchen thuis.
Linda gaat met Joyce diverse scenario’s bespreken.


Ouderwerkgroep Schoolplein
Het geld staat er nog en is nog gewoon beschikbaar voor schoolplein. Prioriteit ligt nu bij de
werkgroep schooltijden. Zodra de keuze voor de nieuwe schooltijden is gemaakt, in het
voorjaar, kan werkgroep Schoolplein opgericht worden. Het is hierin van belang om contact
te leggen met dorpsraad.



Rondvraag
Heidi: Schoolreis: groot/midden/klein; klein beviel niet goed. AC zou graag per jaar willen
bekijken en wil graag daadwerkelijk op reis. Meer vrijheid, maar wel afwisseling qua inhoud.
Geen stramien in klein/midden/groot. Melanie gaat met AC in gesprek
Marianne: Seksuele voorlichting groep (6),7,8. Bespreken in team met leerkrachten.
Volgende keer weer op agenda in MR.

