Notulen MR vergadering 10 april 2018
Aanvang 19.45 uur
Notulist: Anna Vilanova
Aanwezig: Pieter, Betty, Pietje, Anna, Ritsjert (GMR), Jasper, Tjark, Klaartje, Mieke, Jeroen,
Jasper, Edith, Marjan
1.

Opening (ingelaste) vergadering

5 min

Tjark

De foto voor de MR pagina is gemaakt.
2.

Stamgroepverdeling 2018-2019

10 min

Mieke, informerend

Marloes kon niet aanwezig zijn om het voorstel voor groep 3 te presenteren. Mieke
brengt twee voorstellen in:
a. Groep 3 kan een aparte groep worden.
Momenteel, gegeven de veranderingen van de laatste twee jaren is groep 2
ingedeeld in 6 groepen en 2 heeft te weinig leerlingen in groep 3.
Groep 2-3 vraagt veel van de leraren. Weinig leraren hebben de vaardigheden
om zo’n groep te leiden. Daarom is het ook moeilijk om leraren te vinden die
deze groepen willen en kunnen leiden.
De leerlingen moeten overgaan van ‘spelend’ naar meer ‘formeel’ onderwijs,
hetgeen lastig is. Er is behoefte aan meer aandacht om te leren lezen en
spelling. Groep 4-5 verbetert de resultaten van groep 3.
Het grootste probleem met dit voorstel is dat we een Jenaplan school zijn en
we moeten ons afvragen of dit in lijn is met Jenaplan.
De grote omvang van de groepen kan ook een deel van het probleem zijn dat
we momenteel bij groep 2-3 ondervinden.
b. Cluster paars
Betty gaat met pensioen.
Peer, Hanny en Merel willen een nieuwe opzet en beschouwen de groep als
één grote groep met 2-3 leraren.
Iedere leerling heeft een mentor. Er zijn ongeveer 44 kinderen.
Het doel is om flexibiliteit toe te voegen, van elkaar te leren en om
samenwerking te verbeteren.
Afhankelijk van het onderwerp zal de verdeling van de kinderen en de
omgeving anders zijn.
Voordeel is dat je niet afhankelijk bent van één leraar. Het versterkt
flexibiliteit, bijv. het biedt de mogelijkheid aan leerlingen om vaker naar gym
te gaan.
Het werk tussen de middenbouw en de bovenbouw moet versterkt worden.

Discussie:
In een enquête van afgelopen schooljaar aan leeraren werd voor een aparte groep 3
gestemd.
Aparte groep 3 was de situatie in de Driestam een aantal jaar geleden, toen werd
besloten om over te gaan op een groep 2-3.
Sommige leraren in de MR vinden dat er grote nadelen zijn bij het splitsen van groep
2-3, ook in verband met het Jenaplan.
Het zou goed zijn om andere opties te onderzoeken.
Proeven en observaties tonen aan dat kinderen van groep 2-3 tekort komen. Het
lerarentekort is een probleem en dit wordt zelfs nog ernstiger in de toekomst.
De leerling populatie van de Driestam wordt meer meertalig, waarvoor meer aandacht
in groep 3 nodig is.
Groep 8 is separaat gegaan en was problematisch, maar dit bleek een goed idee te zijn.
Om de geest van het Jenaplan te behouden, moeten stamgroepen meer onderling
samen werken. Groep 3 kan afgesplitst worden, maar dan moet verzekerd worden dat
groep 3 samenwerkt met andere groepen in de geest van het Jenaplan. Het
samenwerken tussen clusters is ook noodzakelijk.
Op 15 mei moet gestemd worden over het advies.
Een vergelijking van ‘kwaliteit’ en het Jenaplan is moeilijk. Het is goed om het
Jenaplan gezichtspunt in gedachten te nemen bij het hebben van separate groepen.
Zou het probleem opgelost worden enkel en alleen door het hebben van minder
kinderen in de groepen?
3. Voorlopig formatieplan

15 min

Mieke, informerend

Het concept formatie plan is niet definitief: het bevat de namen van de leraren niet.
Halve dag ICT is niet beschikbaar. Anja komt part-time terug in ICT werk.
Er komt 0.5 FTE onderwijsassistent per cluster.
Er is veel vacature-ruimte. Hoe wordt dit ingevuld?
Werkbelasting is een probleem. Het plan moet besproken worden met het team voordat
het definitief wordt.
Er is ondersteuning voor de onderbouw en kan voltijds worden.
Ritsjert meldt dat er een specialist is voor gedrag en er is ook een pilot cluster groep.
Moet SALTO helpen? SALTO zou ook met ICT moeten kunnen helpen.
4. Vakantierooster 2018-2019

15 min

Mieke,

Er zijn zorgen over de verdeling van dagen voor de leerkrachten die niet voltijds
werken. De verdeling is niet gebalanceerd.
Edit zal Mieke een voorstel doen. We zullen dit per mail bespreken.
5. Kinderdisco voorstel activiteitencommissie

10 min

Mieke, informerend

De activiteitencommissie wil iets leuks in mei organiseren. Het voorstel is om een
kinderdisco te houden.
De school is verantwoordelijk voor de activiteiten die in school plaats vinden en dit
vereist dat leraren aanwezig zijn en de school moet instemming geven.
Er moet een duidelijk plan zijn over wat er gedaan wordt. Kinderen gaan niet per sé
dansen als er muziek speelt.
Komt dit voorstel van de kinderen?
Er moet informatie ingewonnen worden over de veiligheid.
6. WVTTK
 Jasper:
o Hoe gaat het met de regie-groep en de koppeling met de MR?
o Misschien kan de beamer gebruikt worden tijdens de MR vergadering.
 Anna en Klaartje delen mee dat dit hun laatste jaar in de MR wordt.
 Mieke is kandidaat wethouden in Valkenswaard en stopt daarom met de directie van
de Driestam. 17 Mei wordt in dat geval haar laatste dag.
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