MR Hof ter Weide
Datum: dinsdag 9 april 2019 van 19.00-21.00
Aanwezig: Fleur Buitink, Mirjam Hartog, Natasja v/d Burg , Sanne Klaren, Carina Pittens, Sanne
Kerste, Gerben Bos en Marleen v/d Lubbe
Afwezig met kennisgeving:

Alleen MR:
1. Welkom en vooruitblik agenda
2. Vacature schoolleider
3. MR aangelegenheden
 Inbox portfoliogesprekken: schoolplein, gezond trakteren
Suggestie over het schoolplein. Iets anders op de plek van het grasveld dat bij slecht weer in
een modderpoel verandert. Hier wordt aan gewerkt, met behulp van geld dat we hebben
gewonnen bij de ANWB. Er komt t.z.t. een verkeersplein op deze plek. We doen een oproep
voor ouders die kunnen helpen bij de realisatie van het verkeersplein.
Er wordt een grote hoeveelheid getrakteerd door kinderen. Het is fijn om periodiek een
oproep doen om gezond te trakteren.
 Interesse in deelname tweedaagse cursus MR Compleet VOO (zie
http://www.voo.nl/Cursus/mr-compleet-po) via MR Op de Groene Alm
Er is interesse voor deze cursus. We gaan meer informatie inwinnen.
4. Ingekomen stukken
-

In aanwezigheid directie:
1. Welkom en vaststellen agenda
2. Begroting (bijlage 1; in aanwezigheid van Jansje Dekker)
Jansje licht de begroting toe. Vervolgens bespreken we met elkaar de vragen die wij over de
begroting hebben, bekijken we of we nog vragen na willen sturen en besluiten we welk advies we
willen geven t.a.v. de begroting.
De PMR heeft instemmingsrecht op de werkdrukgelden.
De leerlingentelling van 1-10-2018 is leidend (410 leerlingen). Wel wordt er in de prognose
rekening gehouden met mogelijke groei. Per 25 leerlingen 70.000 euro.
Schalen van leerkrachten tellen mee in de baten.
Potje solidariteit is bedoeld voor vervanging van langdurige ziekte, ouderschapsverlof, BAPO.
Alle scholen zijn een stukje teruggegaan in formatie. Dit heeft te maken met de impulsgelden.
Vroeger kreeg iedere school 20.000 euro. De ‘zwarte scholen’ kregen meer geld. Er heeft een
herverdeling van dit geld plaatsgevonden op basis van gegevens van het CBS. Dit is een traject
van vier jaar waarin steeds minder geld toebedeeld wordt.
Vragen:
Flexibele schil – Is de 11.175 euro die voor inhuur is begroot alle geld dat beschikbaar is voor
vervanging?
Nee, een deel van de vervanging zit in de formatie in de vorm van een flexibele schil. Hier worden
aan het begin van het schooljaar goede afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld over welke
ambulante leerkracht voor de klas gaat in geval van ziekte. Bij langdurige ziektevervanging (vanaf
2 weken) wordt vanuit de solidariteitspot betaald.

Vier dagen directie – Krijgt Barbara volgend jaar ondersteuning voor 0.2 in formatie?
Dit is niet noodzakelijk. Het verschilt per school hoeveel formatie er staat voor directie. Het zou
wel fijn zijn om meer ambulante tijd te creëren voor bijvoorbeeld bouwcoördinatoren om Barbara
te ondersteunen.
Werkdrukgelden – Hoe worden deze ingezet?
We willen deze inzetten op formatie. Met het team wordt besproken hoe we dit willen inzetten.
Het werkverdelingsplan moet er zijn voor de zomervakantie. De PMR heeft hier instemmingsrecht
op.
Formatie – Hoe wordt bepaald hoe de dagen tussen de verschillende rollen worden verdeeld?
Hier is geen norm voor. Dit wordt in overleg bepaald. De keuze zoals het er nu staat is in het
verleden gemaakt.
Onvoorzien- Waar wordt deze post voor gebruikt?
Vorige jaar was deze pot groot. Dit budget is nog open. Dit kan eventueel worden ingezet om de
11.593 euro in de min weg te werken. Ook is er het idee bij Barbara om dit in te zetten voor een
tweedaags visietraject met het team.
Afdrachten centraal beleid, solidariteit, KSU-kantoor – Waar zijn deze afdrachten precies voor
bedoeld?
Centraal beleid – Kandidaten kweekvijver, schoolleiders nog op te richten scholen, materiële
impulsen bij bijvoorbeeld verbouwing
Afdracht solidariteit – Vervanging langdurige ziekte
Afdracht KSU-kantoor – personeel KSU-huis
Overdracht personeel/materieel – Is dit geld dat overgeheveld wordt naar de materiële
begroting?
Ja, wanneer er een tekort is op de materiële begroting.

3. Aanstelling nieuwe schoolleider
De bouw van Haarrijn is nog verder uitgesteld. De mogelijkheid bestaat dat Barbara nog langer
als schoolleider aanblijft op Hof ter Weide.

4. Vaststellen verslag 5 februari en doorlopen actielijst (bijlage 2)
5. Mededelingen vanuit de directie
-

Barbara is heel positief over haar start op Hof ter Weide. Ze werkt met plezier.
Er komt nog geen nieuw schoolplan, maar een addendum voor de komende jaren.

6. Verhuizing en stand van zaken verbouwing
De aanbesteding loopt. Er komt een nieuw communicatieframe vanuit de gemeente half april.
Is er een plan qua verkeersveiligheid en parkeren? We gaan de eerste week ervaren hoe dit gaat
en daarop anticiperen.
We hebben genoeg ouders die kunnen helpen met inpakken.

7. Uitkomsten poll schoolfotograaf
We hebben de uitkomsten van de poll besproken.
77 ouders hebben de poll ingevuld. De groepsfoto’s en individuele foto’s van kinderen zijn voor
ouders het belangrijkst (90.9%/77.9 %).
De kwaliteit van de foto’s wordt door de grootste groep als voldoende beoordeeld.

De groepsfoto en individuele foto’s worden het best verkocht.
De prijs van de foto’s wordt door 66.2% van de ouders als niet acceptabel beoordeeld.

8. Combigroep 5/6
Er is op dit moment een combinatiegroep 5/6. Het plan bestaat om hier volgend jaar twee
groepen 6 en twee groepen 7 van te maken. Er zijn voor- en nadelen te bedenken voor deze
keuze. Zorgvuldige communicatie is op dit vlak belangrijk. Ook moet er goed worden gekeken hoe
de toekomstige grote groepen 6 ondersteund kunnen worden.

9. Schoolondersteuningsprofiel
Birgit en Barbara zijn naar twee bijeenkomsten geweest waarin een nieuw ondersteuningsplan is
vastgesteld. Dit komt in mei op de agenda.

10. Shower power actie
Er zijn veel vragen vanuit ouders over deze actie:
- Kosten (2 euro maar naar het goede doel)
- Worden de niet verkochte kaarten vernietigd? Milieubewust…
- Kosten bij niet inleveren van kaarten
Voor ons is het een aandachtspunt hoeveel acties voor goede doelen er per jaar gehouden worden.
De afspraak is 2 goede doelen per jaar. Dit was het derde goede doel. De actie is met de
leerlingenraad bedacht. We hebben hiervan geleerd. We komen er als school in de weekupdate op
terug.

11. Rondvraag en sluiting
-

Sanne: Meer informatie over visietraject? Barbara komt hier in een volgende vergadering op
terug.
Mirjam: Hoe lang blijven de notulen zichtbaar? Huidig schooljaar en vorig schooljaar
Gerben: Documenten die vanuit school worden gecommuniceerd graag in PDF.
Ventielen uit banden getrokken onder schooltijd. Graag op letten.
Is het mogelijk om de portfolio’s ’s ochtends mee te geven i.v.m. BSO?
Vanuit leerkrachten liever niet, omdat het uitreiken en bekijken van de portfolio’s in de klas
met de kinderen uitgebreid wordt gedaan.
Wat gebeurt er met de kaarten van de Shower Power actie die over zijn gebleven? Gerben
zoekt dit zelf uit.
Carina: Zitten de plusgroepen vol? Heeft dit gevolgen voor kinderen die eventueel in de
toekomst in willen stromen?
Dit wordt nagevraagd bij IB.
Barbara: Kan de vergadering verzet worden van 14 mei naar 21 mei?
Ja
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