Notulen Medezeggenschapsraad
Datum:
Aanwezig:
Team:
Ouders:
Verhinderd:
Notulist:

21 juni 2016
Arja van Wijngaarden, Anja vd Starre, Jeroen Kolbe
Brian Wezenberg, Nelly Pol, Mirjam Vierstra, Yvonne Soer (namens OR)
Celal Ogurlu
Mirjam Vierstra

Deze notulen blijven concept totdat ze bij een volgende vergadering worden aangenomen.
Daarna worden ze verzonden aan de leden van de MR en aan de secretaris van de ouderraad en
worden ze gepubliceerd op de website van de school.

1.

Opening

De vergadering begint om 20.00 uur.

2.

Notulen / actiepunten vorige vergadering

• De notulen van 19 april 2016 worden akkoord bevonden. Anja heeft ze ook ontvangen.
• Groep 8 heeft de IEP Eindtoets gemaakt en heeft hoog gescoord. Deze resultaten worden
doorgegeven aan de middelbare scholen.
• Om te voldoen aan de criteria voor een ‘gezonde school’ moet je aan veel eisen voldoen. Dat
is op korte termijn niet haalbaar. Jeroen gaat wel subsidie voor schoolfruit aanvragen.
Actie: JK
De
afscheidsavond
van
groep
8
(gala)
vindt
plaats
op
13/7/2016.
Arja
overlegt
met
de
OR wat
•
er nog geregeld moet worden (boodschappen, aankleding). Ongeveer een week van tevoren
moet de buurt geïnformeerd worden d.m.v. een flyer.
Actie: AvW

3.

Mededelingen van/voor de OR

E-mailadres OR
De OR heeft inmiddels een eigen mailadres. Yvonne geeft dit nog even door aan Brian.
Actie: YS
Jeroen merkt op dat er ook een fysiek postbakje in school staat voor de MR.
Verkeersveiligheid
• Nu er geen auto’s van leerkrachten meer voor school geparkeerd worden, is het minder vol in
de straat bij halen en brengen van kinderen, hetgeen de doorstroom bevordert.
• Het bord dat tijdelijk bij de oversteekplaats met onze klaar-overs geplaatst zou worden,
komt na de zomervakantie.
• Er komt waarschijnlijk geen stadswacht.

• Op de ochtend van het schoolreisje waren geen pionnen geplaatst. Gelukkig was er toch
genoeg ruimte om de bus te parkeren, maar dit is een aandachtspuntje voor volgend jaar.
Ouderbijdrage
Alle ouders hebben de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Door de nieuwe manier van werken is
er meer overzicht wie wel/niet betaald heeft. Volgend jaar zullen ouders die niet betaald
hebben daar eerder op aangesproken worden.
Hoewel de bijdrage vrijwillig is, mogen kinderen van ouders die de bijdrage niet betaald
hebben, niet mee op schoolreisje of schoolkamp. De MR is het hiermee eens. Ouders met
financiële problemen kunnen gebruik maken van de Meedoenbon van de Gemeente Kampen.
Dit jaar is hier veel gebruik van gemaakt.
Natuurspeelplaats
Vrijdag 24 juni wordt er weer aan de natuurspeelplaats gewerkt door een groep ouders.
Prokino heeft € 1200 ter beschikking gesteld voor de natuurspeelplaats en de kaartenactie
heeft zo’n € 700 opgeleverd. Jeroen merkt op dat het wel een keer af moet omdat het
rommelig oogt.
Buitenkeuken
Dank zij enkele ouders krijgt de school een buitenkeuken van de Rabobank. Hier zijn stukjes
over geplaatst in de Stentor en De Krant. Saskia, een van de initiatiefneemsters, heeft al een
ontwerp laten maken. Waarschijnlijk is de keuken in het begin van het nieuwe schooljaar klaar.
Er wordt een extra groep (elektra) aangelegd.
20.20 uur Yvonne verlaat de vergadering. Het is nog niet zeker of ze de MR-vergaderingen
volgend schooljaar weer gedeeltelijk zal bijwonen.

4.

Ingekomen stukken

Informatie uit nieuwsbrieven:
• Er is een brochure ontwikkeld om slimmer om te gaan met ICT (Nieuwsbrief Primair
Onderwijs 104).
• Als een kind volgens de eindtoets naar een hoger niveau kan dan volgens het eerder gegeven
schooladvies, kan dit advies omhoog bijgesteld worden. De eindtoets zegt echter niets over
de werkhouding van een kind.
Spam
Er zit ook spam in de mailbox (Interim Justitia en KPN). Brian gooit dit weg.
Groepsindeling / Formatieplan
Jeroen deelt het formatieplan met groepsindeling uit voor het komende schooljaar.
Bijzonderheden:
• Er zijn nog maar 2 combinatieklassen: 4/5 en 6/7.
• Esma heeft geen eigen groep meer, maar wordt ingezet als ‘vliegende keep’. Zo heeft zij meer
ruimte voor haar IB-werk.
• Anja wordt de vaste groepsleerkracht van groep 3.

• De NT 2 lessen stoppen (geen subsidie meer), maar Mariëlle blijft. Zij komt in groep 4/5,
samen met Celal. Van september tot januari zal zij echter met zwangerschapsverlof zijn,
maar dan komt er een vervanger.
• Groep 6/7 krijgt een nieuwe onderwijzeres, Merel. Zij heeft haar WPO-stage gedaan op
Wonderwijs, is heel muzikaal en heeft goede referenties. Jeroen staat ook een paar dagdelen
per week in groep 6/7, zodat er af en toe gesplitst kan worden.
• Groep 8 is komend schooljaar geen combinatieklas meer, maar zal wel samen met groep 7 op
kamp gaan. Voorafgaand aan het schoolkamp zullen groep 7 en 8 dan toch af en toe
gecombineerd worden.
• Peter blijft werkzaam als onderwijsassistent.
• Tegen een geringe bijdrage krijgen we vanuit Welzijn Kampen een gymlerares.
• Vanuit Quintus krijgen we een vakleerkracht muziek (2 uur per week op maandag).

5.

Samenstelling MR

Nelly en Brian zijn beiden herkiesbaar, maar nieuwe kandidaten zijn welkom. Er zal een oproep
gedaan worden in de nieuwsbrief. Indien herkozen, blijft Brian ook GMR-lid. Het is nog niet
zeker of Celal GMR-lid blijft.

5.

Mededelingen van/voor GMR

• Invoering 5-gelijke-dagen model
Stichting OOK wil gaan werken met 5 gelijke werkdagen van 8 uur. Dit zijn klokuren voor de
leerkrachten. Voor fulltimers maakt dit niet uit, maar wel voor parttimers die op woensdag
werken. De andere locatieleiders zouden al akkoord gegaan zijn met het 5-gelijke-dagen
model, maar de MR van Het Meerrijk geeft de voorkeur aan een ander model, namelijk:
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Het is niet duidelijk of dit stichtingsbreed ingevoerd moet worden. Het onderwerp wordt nog
besproken in de GMR.
• Gesprek Raad van Toezicht
De GMR heeft een gesprek gehad met de Raad van Toezicht. De GMR werkt niet met een
vaste jaarplanning met vaste onderwerpen. Hier schrok de Raad van Toezicht nogal van.
Brian zal onze jaarplanning naar de GMR sturen als voorbeeld. Verder is het niet wenselijk
dat Rudi en Esther bij alle vergaderingen aanwezig zijn, zoals tot nu toe het geval was.

6.

Mededelingen team/directie

• Jaarplan
Jeroen deelt een overzicht uit met daarop de speerpunten voor het komende schooljaar en
licht een en ander toe:
• Voor december moeten er verkiezingen komen voor de OR.
• Er moet een parent-team als werkgroep onder de OR komen. 1 ouder uit dat team komt in
het PBS-team.
• Het kids-team is afgelopen schooljaar te weinig bij elkaar gekomen. Dit jaar komen ze nog 1
keer bij elkaar.

• De leerlijnen taal en spelling zullen worden ingevoerd (Zin in Taal wordt aangevuld met
Muiswerk Taal).
• Er komt een coördinator Lezen. Lezen in homogene groepen werkt beter dan in heterogene
groepen.
• Rekenen: vanaf groep 3 wordt bijgehouden welke doelen de leerlingen behaald hebben.
• Het protocol mbt Time-out, Schorsing en Verwijdering is definitief en zal worden toegelicht
op de klassikale ouderavond.
• Suzan gaat haar master afronden.
• Celal gaat de opleiding tot beeldcoach afronden. Hij zal ook als beeldcoach worden ingezet
op ander OOK-scholen.
• Jeroen wil de samenwerking met Windesheim versterken. Hij mag daar examens afnemen.
Dit levert soms nieuwe inspiratie op.
• Gepersonaliseerd rekenen werkt goed, maar het Cito-volgsysteem sluit niet goed aan.
Daarom zal stapsgewijs de Iep-toets ingevoerd worden. Dit kan nu vanaf groep 7.
• Het Meerrijk doet mee met het project Kunsttoppers. Een docent van Quintus komt van
september tot december 2016 op woensdagmiddag de vaardigheden van het team
versterken op het gebied van beeldende vorming.

7.

Planning vergaderdata

Jeroen deelt het jaarrooster uit en de volgende MR vergaderdata worden hieraan toegevoegd:
• 27 september 2016
• 10 januari 2017
• 28 maart 2017
• 30 mei 2017
• 4 juli 2017

8.

Rondvraag

• In de Nieuwsbrief svp vragen om boeken voor de Zwerfboekenkast.
• Volgend jaar bestaat de school 40 jaar. Idee: reünie organiseren.

9.

Sluiting

De vergadering duurt tot 21.40 uur.

