Notulen MR-vergadering 18 december 2018
Aanwezig MR: Marjan, Pietje, Laura, Pieter, Jasper, Chrisina, Marije, Tjark, Mohammed en Edith
Overige aanwezigen: Ritsjert (GMR), leden van AC de Toppers: Maartje, Marijke, Rionne, Maaike en
Sarah
Afwezig met kennisgeving: Jeroen
Notulist: Edith
Aanvang 19.45 uur
1. Opening, vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld.
2. Actiepunten (zie actielijst):
De volgende actiepunten worden afgevoerd van de actiepuntenlijst:
- communicatie naar verkeerswerkgroep: overwegen inzet verkeersregelaars en contact
gebiedsconciërge.
- toelichting bij afrekening ouderbijdrage 2016/2017 in volgende nieuwsbrief.
3.Post en mededelingen:
- Annemarie heeft een aanvraag gedaan om aspirant brainportschool te worden. Naar blijkt
voldoen wij al aan alle eisen.
- Er is onrust onder ouders over de uitvoering van het beleid gezonde school (n.a.v. keuzes
die zijn gemaakt rondom kerstmarkt en kerstdiner). Het blijkt niet duidelijk te zijn wat wel
en niet mag en waarom, voorbeeldgedrag van leerkrachten wordt niet (altijd) gezien en het
uitdragen van het beleid vanuit het team naar ouders wordt niet als consistent ervaren. Om die
reden komt het beleid en met name de uitvoering ervan en de communicatie erover kort na de
vakantie op de agenda van de teamvergadering. Ook komt er een brainstormsessie met de
desbetreffende ouders, Bart, Kim en Annemarie.
- we zijn binnen school gestart met een werkgroep internationalisering om te onderzoeken hoe wij
zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de snel veranderende
populatie.
- Mijntje geeft aan dat het animo van ouders om te ‘helpen’ of in te stappen in de
verkeerswerkgroep ontbreekt. Uit de ouderhulplijsten is helaas ook niets concreets gekomen. Ze
heeft wel contact gehad met verschillende personen. Met Caroline Smits (Wijkagent), daarna
bezoekje van haar hier op school. Ze kan m.b.t. verkeer niets voor ons betekenen. Met
gebiedscoördinator Suzanne van de Heuvel, stuurde haar door naar Marieke Hoogendoorn.
Contact met haar gehad, Er is reeds een schoolzone, verder niets vanuit haar mogelijk. Mijntje
heeft nog niets gehoord van Angelique van Werde, verkeersbrigadiers. Maar haar inspanning
heeft nog weinig vooruitgang geboekt. Een actueel punt is nu de gym en het vervoer heen/terug
voor komend schooljaar (2019-2020). We zullen dit per fiets of te voet moeten gaan doen.
Daarvoor dien je met twee volwassenen te zijn. We gaan hier binnen het team nog over in
overleg.

4. Kennismaking AC:
Rondje voorstellen AC en MR leden. Binnen de AC heeft ieder lid een eigen taak, vaak met 2 of 3
andere leden. Ze komen 8x per schooljaar bij elkaar. De nadruk ligt met name op het laatste deel van
het schooljaar (koningsspelen/ feestweek/etc.). De ouderbijdrage/ begroting doen ze er nu voor het
eerst bij. Er zijn nieuwe en sprankelende ideeën, zoals het lentefeest dat ze voor het eerst willen
organiseren. Vanuit de MR is er de vraag wat er met het ouderhulpboekje die ouders hebben
ingevuld is gebeurd. Sietske heeft alle ouderhulp geïnventariseerd en per activiteit worden ouders nu
gemaild dat ze verwacht worden. Het is nog wel een aandachtspunt dat mensen die zich opgegeven
hebben, ook daadwerkelijk komen helpen. De AC is uitgenodigd voor de gezamenlijke borrel met de
MR op 25 juni 2019.

5. Tv kijken tijdens de lunch:
Enkele MR leden geven aan dat ze het stukje over het Tv kijken nog steeds weinig zeggend
vinden. Er staat met name wat we doen en niet wat er van vinden. In de OB is er vaak controle
wie wel/ niet eet. In de MB en BB niet meer, omdat ze in 15 minuten hun brood op moeten eten
en dan naar buiten gaan. Enkele ouders missen de bewustwording tijdens het eten. Uit het
document blijkt niet of we dagelijks of wekelijks een filmpje kijken tijdens de lunch. Ook zijn er
MR leden die graag een lijstje van de gekeken programma’s zouden zien. Niet bindend, maar een
goede richtlijn. De meningen blijven verdeeld of het goed is om tv te kijken tijdens de lunch.
Iedereen is het er wel over eens dat het niet gedurende de hele lunchtijd is en ook niet elke dag.
6. Begroting ouderbijdrage 2019:
De budgetten en uitgaven komen redelijk overeen. Fancy fair moet lentefeest zijn. Hier en daar
iets geschoven, vandaar dat de ouderbijdrage niet verhoogd is. In mei wordt er gekeken hoe ze er
nu voor staan en dan wordt er een nieuwe begroting gemaakt. Oudergeleding van de MR gaat
akkoord met de begroting, dus hierbij goedgekeurd.
Vanaf januari worden er weer nieuwe brieven (uit naam van Annemarie) voor de ouderbijdrage
gestuurd. De AC neemt dit weer op zich, totdat er meer duidelijkheid is over WIS collect.
7. Activiteitenplan MR:
Het activiteitenplan is herzien en alle opmerkingen zijn verwerkt. Korte toelichting over het
activiteitenplan door Jasper:
- ambities moeten nog besproken worden met de MR.
- de jaarplanning is de leidraad en kan steeds aangepast worden, kun je iedere vergadering
openen, zodat je evaluaties van onderwerpen meteen op de agenda kunt zetten.
- er is nog ruimte voor de speerpunten.
- alle onnodige informatie is eruit gehaald, hierdoor moet het MR regelement wel op de website
geplaats worden.
Ritsjert vraagt naar werkgroepen. We hebben ervoor gekozen algemene zaken met elkaar te
bekijken. Wanneer er iets uitgezocht moet worden, kunnen kleinere groepjes ontstaan.
Werkgroepen werken alleen als er iets te doen valt.
WMK (werken met kwaliteit) staat nu in oktober op de planning, gaat naar augustus, daaruit
volgende speerpunten voor het schooljaar. Alle WMK kaarten hoeven echter niet op hetzelfde
tijdstip afgenomen te worden. Dus even met Annemarie kortsluiten welke kaarten op welk
moment op de planning komen. WMK ouderbeleidsplan staat voor oktober in de jaarplanning (al
aangepast).
We hebben samen de volgende ambities gekozen voor de MR:
aspirant brainport school/ internationalisering/ ouderbetrokkenheid 3.0/ speerpunten van school

Tjark vraagt na of de speerpunten actueel zijn en zet deze in de jaarplaning. Ook neemt hij het
Integraal kind centrum mee in de jaarplanning. Er moet nagekeken worden welke onderwerpen
er geëvalueerd moeten worden, zodat deze ook al in de jaarplanning gezet worden.
8. Datum/onderwerp Driestamavond:
Op woensdag 3 april zal de Driestamavond plaatsvinden.
Er zijn een aantal onderwerpen/lezingen geopperd:
- Puberbrein door Aletta Smits (Laura)
- Ouderbetrokkenheid (Marije).
- Zit met Pit (mailtje Annemarie)
We hebben voor de laatste gekozen (zit met pit!). Het puberbrein vonden we te specifiek en over
ouderbetrokkenheid is nog weinig uit te dragen. Laura en Mohammed gaan contact opnemen om
de avond verder vorm te geven.
9. Bericht uit de GMR (Ritsjert):
Er zijn veel zaken die de GMR heeft besproken:
- nieuwe leerkrachten en ouders in GMR, nog wel vacatures.
Er zijn twee Engelstalige ouders in GMR, leergierig en pakken zaken snel op. De vergaderingen
blijven in het Nederlands, eventueel na vergadering extra uitleg.
- nieuwe ambtelijke secretaris, Irene Klaassens, ze pakt zaken op die bleven liggen waaronder
informeren Medezeggenschapsraden en hogere frequentie nieuwsbrieven.
- meer jaren begroting
- begroting 2019
- schoolveiligheidsplan
- verkeer: binnen Salto is veiligheid geen onderwerp, maar staat wel op de agenda van de GMR. Is
voor iedere school anders, maar door wetswijziging wel nodig.
- WMK kwaliteitscyclus. Voldoen je aan de doelstellingen? Zie presentatie Ritsjert.
- personeelsbeleid
- hoe gaat Salto om met de nieuwe cao? Veel mensen gaan erop achteruit of moeten meer doen
voor het geld dat ze ontvangen.
- werving nieuwe directeur onderwijs en kwaliteit per 1 januari 2019. Deze functie was er voorheen
niet, 1e aanpassing.
10. WVTTK
Marije heeft een aantal opmerkingen/ vragen:
- om legitieme redenen is het pre advies van groep 7 verzet, maar de communicatie
hieromtrent had beter gekund.
- er is onduidelijkheid over het wel of niet verplicht krijgen van een dubbel advies. Tjark vraagt
dit na bij Annemarie.
- Met de ADIT worden de cognitieve capaciteiten van een leerling in groep 8 van het
basisonderwijs gemeten. Deze test geeft naast de verbale- en non-verbale intelligentie ook een
advies voor het voortgezet onderwijs. Er is dan ook verbazing dat de toets nu al in groep 7
wordt afgenomen. MT is hierover in beraad, dit onderwerp wordt bij Annemarie nagevraagd.
- Onderzoek door kinderombudsman Margrite Kalverboer geeft aan dat de kloof tussen kinderen
die gelukkig zijn en kinderen die ongelukkig zijn in Nederland groter wordt. Een op de tien
Nederlandse kinderen is ontevreden over het eigen leven en geeft dat een onvoldoende
(gemiddeld een 3,8). Deze kinderen zijn niet altijd in beeld. Kunnen wij ons al Jenaplanschool
hier eens over buigen binnen onze eigen populatie?

Actielijst
Actie
WIS collect aanmelden
Aanmelden gevorderden cursus MR
Driestam-avond (zit met pit!)

Deadline
31 december
29 januari?
3 april 2019

Opmerkingen op activiteitenplan aanleveren
WMK resultaten bespreken binnen MR

20 november
Wanneer ze
beschikbaar zijn /
april – mei 2019 op
agenda

Welke onderwerpen moeten er geëvalueerd worden en in de
jaarplanning opgenomen worden?
- werkdrukgelden
presentatie Ritsjert WMK mailen MR leden.
WMK kaarten in de jaarplanning opnemen. Navragen bij
Annemarie welke kaart wanneer afgenomen wordt.
Verplicht dubbel advies voor 8e jaars? Navraag bij Annemarie
Adit groep 7? MT is hierover in beraad. Navraag Annemarie na
kerstvakantie.
Actuele speerpunten bij Annemarie navragen en in jaarplanning
opnemen.
Integraal kindcentrum in jaarplanning opnemen.
Aanschaf Zakboek Medezeggenschap
MR regelement moet nog op de website komen

Wie?
Annemarie
Tjark
Laura en
Mohammed
Allen
Annemarie

Marije en
Chrisina
Ritsjert
Tjark
Tjark
Tjark
Tjark
Tjark
Nvt

Marije
???

