MR vergadering 26-11-2018
Aanwezig: Linda (voorzitter), Josien, Anke, Eric
Afwezig: Nicolien (met bericht)
Notulen van vorige keer
In het stukje over interne kinderopvang staat OR. Dit moet MR zijn.
De notulen worden vastgesteld.
Peuteropvang in de school
De MR geeft geen instemming.
Op dit moment zijn er al een aantal grote organisatorische en onderwijsinhoudelijke veranderingen
gaande in de school. Daarnaast zien wij de meerwaarde op dit moment niet en is onvoldoende
duidelijk wat de consequenties zijn voor de school /vormgeving van het onderwijs. Onder andere
m.b.t. buitenspelen/gebruik buitenspeelruimte en gebruik binnenruimte(s).
Gezamenlijke avond met GMR
Josien en Anke zijn geweest. Het was waardevol om met elkaar en de GMR samen te komen.
Volgende keer zou een duidelijkere agenda helpen om ook tot concretere afspraken te kunnen
komen.
Verslag vertrouwenspersonen
Er zijn geen meldingen geweest bij de interne en externe vertrouwenspersoon
RIE
Volgend jaar wordt de volledige RIE-registratie weer gedaan
Gebouw is van de gemeente, waardoor een aantal zaken niet in eigen hand gedaan kunnen worden.
Actie: Er wordt een inventarisatie gemaakt m.b.t. de algehele staat van het gebouw op
veiligheidsaspecten (wat moet) en uitstraling (wat is wenselijk)
Daar waar nodig worden acties en protocollen op maat gemaakt.
Lerarentekort
Onderwijsvernieuwing en lerarentekort zijn 2 verschillende dingen die je los van elkaar moet zien en
aanpakken.
Er is nu een basisformatie, daarnaast zijn er werkdrukgelden en ERDgelden (voorheen
vervangingsfonds, maar nu eigen gelden).
Door deze inzet is er in de basis een goede bezetting, maar als er iemand ziek wordt, of met
zwangerschapsverlof gaat, is er eigenlijk geen ruimte voor extra inzet. Dan moet je het opvangen in
het team; bijvoorbeeld OA een dag voor de klas.
Concrete acties:
• Bij ziek en zeer onderwijsassistent voor de klas.
• Eric wil kijken of het mogelijk is om een samenwerking met Partou aan te gaan zodat, als de
enige mogelijkheid is kinderen naar huis sturen, zij overdag opvang kunnen bieden.
• Om ouders meer bewust te maken van de consequenties van het lerarentekort, wordt er ook
aandacht aan besteed in de maandinfo’s
• Eric verwerkt eea in een actie/stappenplan, wat volgende vergadering op de agenda komt.

Werkverdelingsplan
De MR wil graag weten hoe de route eruit ziet om tot dit plan te komen (wie wat waar wanneer). Juli
2019 moet dit plan klaar zijn (inclusief besluitvorming door de MR). Tijdens de studiedag in februari
wordt er met het team gesproken over het werkverdelingsplan. Planning is om het dan in maart ter
instemming aan de MR voor te leggen.
Er wordt in het werkverdelingsplan (sterker) onderscheid gemaakt tussen onderwijskundige en nietonderwijskundige taken. Vervolgens wordt bekeken welke niet-onderwijskundige taken bij anderen
dan leerkrachten belegd kunnen worden. Op die manier krijgen de leerkrachten meer ruimte voor de
wél onderwijskundige taken.

