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Vaste punten
Vaststelling van de agenda

1.
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Terugblik op de jaarvergadering MR/OR
Start groep groen
CAO (t.a.v. werktijdfactor)
Vervolg functiemix
Verslag overleg oudergeleding  wijzigingen agenda?
Ouderbijdrage
Rondvraag

We voegen ICT toe aan de agenda. Dit is uiteindelijk besproken bij mededelingen, overleg
oudergeleding en ouderbijdrage. In deze notulen samengevoegd onder kopje ICT.

Vaststelling notulen oktober

De notulen zijn vastgesteld; Judith plaatst ze.
Mededelingen
 Udo
o Er moeten verkiezingen uitgeschreven worden omdat Noortje weg gaat. Iedereen vindt
het een goed idee om Jan te vragen om weer met het koor te zingen.
 Jos (GMR)
o Jos geeft aan dat hij de stukken van de afgelopen GMR heeft doorgestuurd.
o Jos geeft ook aan dat Zwarte Piet de komende GMR weer op de agenda staat. De MR is
het er over eens dat het achteraf bespreken van de door het bestuur genomen beslissing
hierover geen toegevoegde waarde heeft.

Terugblik op de jaarvergadering MR/OR
Het algemene beeld is dat de jaarvergadering MR/OR dit jaar een groot succes was. De opkomst was
groter dan andere jaren, wanneer er vaak zeer weinig mensen kwamen. De reden wordt
toegeschreven aan het feit dat we een combinatie gemaakt hebben van een terugblik en een
vooruitblik. De conclusie is dan ook dat we dit volgend jaar op vergelijkbare manier moeten doen.
Op deze avond is o.a. gesproken over:




Klasse ouder. Per klas zou een klasse ouder gevonden moeten worden. Niet alleen bij de lagere
klassen, maar ook bij de hogere. Meerwaarde zou zijn dat leerkrachten, met name bij
activiteiten, minder tijd kwijt zouden zijn met het regelen van bijvoorbeeld ouder hulp. Hier werd
weer tegenin gebracht dat dit niet altijd nodig is en vaak ook niet altijd lukt.
Social schools. Ook is het gebruik van Social Schools aangestipt. Vaak komt er erg veel langs en
blijven belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld oproepen van leerkrachten, niet goed hangen. Het
zou dan ook goed zijn om het huidige gebruik en de gewenste inzet te evalueren.

De MR deelt beide punten, maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

Start groep groen
De MR vergadering geeft aan dat de communicatie over groep groen niet optimaal is verlopen. De
communicatie was in eerste instantie te eenzijdig (email) en het was niet duidelijk dat het pas het
‘begin’ van het plan was en dat er nog veel beslissingen gemaakt moesten worden. De MR betreurt
dit met name omdat in de vorige MR vergadering extra aandacht gevraagd was voor de
communicatie van dit onderwerp.
Er zijn overigens zowel kritische als positieve reacties van ouders binnengekomen.
Vervolgens is er, op korte termijn, verdere uitleg gegeven aan ouders en is aangegeven dat er een
overleg gaat komen tussen ouders en school. Hier zullen punten behandeld worden als:




Wat gebeurt er ná groep groen?
Ideeën van ouders t.a.v. kleuter doorstroom beleid
Visie van school

Belangrijk is dat ouders op die avond meedenken over het beleid van de school. En dus niet alleen
over het eigen kind.

CAO (t.a.v. werktijdfactor)
De cao afspraken van voor dit jaar lopen. In de loop van het jaar volgen gesprekken en zal er vervolg
gaan komen. Iedereen is het er over eens dat transparantie bij dit onderwerp zeer belangrijk is.

Vervolg functiemix
De functiemix betreft de verhouding op de school tussen leerkrachten met een LA, een LB en een LC
status. Voorbeelden van LB functies zijn rekenspecialist, excellentie, enz. Aan de verhouding tussen
LA, LB en LC zit uiteraard ook een financiële kant.

Paul legde, t.a.v. dit onderwerp, meestal de nadruk op de wettelijk verplichte verhoudingen tussen
LA en LB aantallen en dat het aantal LB leerkrachten ‘te laag’ was. Thea legt nu meer de nadruk op de
toegevoegde waarde van LB leerkrachten voor de school. LB leerkrachten hebben een extra functie
voor de school naast de reguliere onderwijstaak.
Er gaat dit jaar verder gekeken worden naar de functiemix. De volgende punten zijn in deze MR
vergadering o.a. benoemd:





Meer aandacht voor bestaande LB functies die wellicht iets te weinig aandacht hebben
gehad in het afgelopen jaar
Aandacht voor LA leerkrachten die extra cursussen hebben gevolgd en/of al extra taken op
zich hebben genomen
Evaluatie en vervolg van de functiemix
Eind dit schooljaar moet duidelijk zijn wat van iedere leerkracht verwacht wordt en wat hij
of zij zelf kan verwachten

Verslag overleg oudergeleding
De oudergeleding van de MR is bij elkaar geweest en hier zijn enkele punten besproken.
Computers / ICT
De MR oudergeleding vind het belangrijk dat er een goed plan komt voor computers en ICT. Hierover
is uitgebreid gesproken in deze MR vergadering. Dit is aangegeven onder het hoofdstuk ICT.
Evaluatie social schools / hoe zet je het in?
Dit punt was ook al genoemd bij de OR / MR vergadering. Thea geeft aan dat we dit nu nog even
kunnen parkeren. Later dit jaar zal dit zeker opgepakt gaan worden.
Gym en het schoolplein
Er zijn nog steeds zorgen over het beperkte aantal gym lesuren. Met een klein beetje creativiteit zou
dit probleem best opgelost kunnen worden volgens de MR oudergeleding. Denk hierbij aan buiten
gymmen, eventueel gecombineerd met een nieuw ingericht schoolplein. Het met hek afgeschermde
peuter gedeelte lijkt momenteel weinig toegevoegde waarde te hebben.





Janine had aangegeven dat het opruimen van de gymzaal tussen de middag t.b.v. ministek
niet efficiënt was. Deze afspraken waren met Ministek gemaakt t.b.v. de opvang. Ministek is
bereid gevonden een andere planning te hanteren, waardoor het opruimen van de zaal
tussen de middag niet meer nodig is.
Het aantal gym uren is inderdaad beperkt. Thea geeft aan dat er wellicht ruimte is op de
Weverlaan. Dit wordt vervolgd.
Niemand is positief over het hek midden op het plein. De kinderraad heeft ook gezegd dat
hek weg mag. Er wordt overigens, door met name oudere kinderen, wel veel gebruik
gemaakt van die ruimte voor een bal spel. Het hek is er gekomen omdat er een
peuteropvang was. Thea gaat ministek vragen of hek ergens anders ingezet kan worden.

Techniek
Techniek wordt door de oudergeleding nog steeds gezien als een zeer belangrijk punt. De voortgang
hierin lijkt niet erg snel te gaan.




De oudergeleding geeft aan dat inzet van ouders als een zeer reële mogelijkheid wordt
gezien. Concreet moet hierbij gedacht worden aan het inbrengen van kennis en het leveren
van ondersteuning. Hierover zijn geen verdere afspraken gemaakt.
Thea heeft Henk gevraagd na te denken over een technieklokaal. Deze mogelijkheid komt er
vanwege de aanstaande verbouwing. De MR is hier erg positief over.

Verbouwing
Thea heeft de volgende dag overleg over de verbouwing. De volgende MR vergadering kan hierover
meer gezegd worden. Wel lijkt duidelijk dat er niet 400.000, maar slechts 200.000 euro beschikbaar
is. Reden is onbekend.

Ouderbijdrage
Er is nog een ouderbijdrage voor ICT beschikbaar van 5.000 euro. Hiervan zal 3.000 euro gebruikt
gaan worden voor een bord voor groep groen. Daarnaast is er nóg 13.000 euro beschikbaar. Het is
belangrijk dat er op korte termijn een geschikte besteding gevonden gaat worden voor dit geld.
Er is een vrij grote groep ouders die de ouderbijdrage niet betaald. Udo zal bij Hans navragen wat de
status hiervan is.
Thea geeft aan te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een stichting vrienden van OBS
Tuindorp.






De ouderbijdrage zou wellicht hiermee gecombineerd kunnen worden. Moet uitgezocht
worden.
De stichting kan misschien een ANBI status krijgen. Dit is al eerder op andere scholen gedaan.
Een ANBI status kan fiscale mogelijkheden geven voor ouders. Deze regels moeten echter
goed uitgezocht worden. Denk bijvoorbeeld aan het minimaal 5 jaar moeten schenken voor
belastingaftrek.
Een belangrijk doel van de stichting kan het bevorderen en financieren van digitalisering van
het onderwijs zijn. Denk aan ICT middelen (netwerk, hardware, lesmateriaal).

ICT
Thea geeft een opsomming van zaken die gedaan zijn, in uitvoering zijn of mogelijk gedaan gaan
worden t.a.v. ICT. De conclusie die in de MR vergadering wordt getrokken is dat er veel mogelijk is,
maar dat er nog geen plan is.
 De MR geeft aan dat er eerst een goed doordacht én gedragen plan moet zijn voordat er
allerlei ICT beslissingen genomen gaan worden.
 Bovendien geeft de MR aan dat er niet per definitie het lopende schooljaar ICT middelen
voor leerlingen aangeschaft hoeven te worden. Dit schooljaar een goed plan uitwerken,
communiceren met o.a. ouders en het nieuwe schooljaar daar mee starten is prima.

Rondvraag en laatste opmerkingen
Thea geeft aan dat er in het voorjaar (maart / april), samen met de Paulus en de Regenboog school,
een ouderavond georganiseerd gaat worden voor de hele wijk. Het onderwerp dat behandeld zal
gaan worden zijn de schooltijden. Er zal ook een enquete volgen. In oktober / november van komend
jaar zal er dan een voorgenomen besluit zijn.
Noortje geeft aan dat ze weg gaat en dat ze daardoor ook niet meer het MR aanspreekpunt kan zijn
voor de redactie van OBServator. Guido zal deze taak overnemen. Noortje zal dit doorgeven.

Actielijst
Udo
Marlot
Udo
Noortje
Noortje

Petra

Actueel
Verkiezingen laten organiseren en Jan vragen om met het koor te zingen.
Marlot zal een SharePoint MR inrichten en allen hierover informeren (inclusief
beknopte toelichting).
Udo vraagt bij Hans de status na van het niet betalen van de ouderbijdrage
(inclusief aantallen).
Noortje zal bij de redactie Observator aangeven dat Guido voortaan het
aanspreekpunt binnen de MR zal zijn voor de OBServator.
Vraagt aan haar man of hij nieuwe foto’s wil maken of de foto’s van Marlot en
Lotte nog een keer wil uitdraaien en Judith mag langs komen om een foto te
maken.
Afgehandeld
Bij Thea navragen of er een tweede thema avond komt en wat de rol van de mr
hier in kan zijn

Opm.: De actie van Noortje over de foto’s is blijven staan omdat we het hier niet over hebben
gehad.

