Medezeggenschapsraad van

Notulen vergadering maandag 18 november
Aanwezig: Sophie, Lucy, Ankie, Lisette, Magda, Jeroen en Hannie(notulen)
starttijd 19.30-21.30
Jeroen kwam de MR informeren over
de voortgang omtrent kindercampus
pannenschuur, met het
voorgenomen besluit om per 1-8-21
te fuseren. Om hier toe te komen
doorlopen we 3 fases. Ouders
worden deze week per brief hierover
geinformeerd.

1. Opening

2. Ingekomen stukken

INF

Magda
Er is een onderzoek naar
werkdrukgelden. Magda zal het
invullen en versturen.

3. Ervaringen + nieuwe input cursus MR

INF

Sophie heeft de basiscursus
gevolgd en vond het een heldere
bijeenkomst met veel
kennisoverdracht. Ellen en Ankie
volgden de gevorderden cursus,
daar was een enthousiaste docent
met veel vakkennis. Het was een
leerzame avond en vooral het
onderdeel ouderraadpleging zal
onze MR goed van pas komen
tijdens de komende fusie.
Lisette en Ankie hebben de stukken
doorgelezen en Lisette zal ze
ondertekenen. Er zijn geen
bezwaren.
Lucy was eerst om en om op den
Akker of de Molenhoek. Ze had het
idee dat ze daarom dingen miste,
ofwel op de ene dan op de andere

4. Jaarplan/ schoolgids/ Schoolplan
ondertekenen door voorzitter MR

V

5. Verandering in aanwezigheid
werkdagen Lucy t.o.v. begin schooljaar

INF

1-5

6. Ontwikkelingen kindercampus
Pannenschuur

INF/M

7. Verkiezing MR oudergeleding.

INF/M

8. Beleid gedrag

INF

9. Afwezigheid leerkrachten

INF

school. Nu switcht ze tussen de
middag, zodat ze iedere dag op
beide locaties haar gezicht laat
zien. Zowel de teams als Lucy
ervaren dit als rustiger en
makkelijker in het kader van
ontmoeten.
Zie hierboven de info vanuit
Jeroen. Binnen de 3 scholen is een
groep leerkrachten verenigd in een
POP (Projektgroep Onderwijs
Pannenschuur). Zij voeren
maandelijks overleg over
methodes, gebouwen en visie van
de “nieuwe” kindercampus.

Gaan we verkiezingen houden zoals
de termijn voorschrijft of kunnen
we met het oog op de fusie deze
ervaren MR bij elkaar houden. We
houden ruggespraak met Christon
over de te volgen procedure. Een
fusie kan een uitzondering zijn op
de geldende regels.
Lucy
Er zijn de laatste tijd wat incidenten
geweest die vragen om een
protocol omtrent gedrag. Er zullen
op de Molenkoek en den Akker met
het oog op de toekomst dezelfde
gedragsregels gaan gelden. Het is
daarbij van belang dat leerkrachten
incidenten goed registreren. Lisette
vraagt zich af wat er na een
eventuele schorsing gebeurd met
een leerling. Het is van belang dat
een schorsing wel begeleidt wordt.
Intern is daar altijd het zorgteam
(IB en directie) mee gemoeid en
extern zijn daar Emel (SMW) en
Yvonne (Plein013) bij betrokken.
Lucy
Om aan te geven dat vervanging bij
ziekte moeizaam te organiseren is,
zullen de ouders zsm
geinformeerd(schoolinfo) worden
over hoe we handelen bij ziekte
van een leerkracht. Dag 1; oplossen
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binnen de school. Dag 2; kinderen
thuis blijven. Bij langdurige ziekte
wordt uiteraard uitgezien naar
structurele vervanging en opvang
van de leerlingen.
 Wat wordt er gedaan aan
social media training? De
week van de social media is
net voorbij, maar het
komende thema van BLINK
is communicatie.
Schoolbreed zullen we dan
aandacht besteden aan
mediawijsheid. Sophie zal
met collega’s hierover in
gesprek gaan. Groep 7 heeft
onlangs een gastles over
mediawijsheid gevolgd en
groep 8 vanuit Bureau Halt.
 Hoe is het met Engels in de
school? De groepen 7 en 8
werken met Groove Me.
Dat bevalt goed.
 Het afval scheiden verloopt
goed. De kinderen van de
leerlingenraad hebben het
groene afvalbakje
geintroduceerd in hun eigen
groep en ze legen deze ook
in de fruitcontainers.

10. Rondvraag

11. Voortgang jaarplan speerpunten

INF

12. Terugkoppeling GMR 23 september

INF/M

Voorbereiding extra ingelaste GMR 20
november

Het jaarplan is voortdurend onder
onze aandacht en wordt steeds
kritisch bekeken, geëvalueerd en
bijgesteld tijdens studiedagen. De
gedeelde leertijd staat en wordt na
ieder thema geëvalueerd en
bijgesteld. Het kwaliteitshandboek
is niet alleen op den Akker gericht,
maar op het samengaan van de
scholen.
Sophie en Ankie
De laatste GMR vergadering was
erg rommelig en begon te laat. De
GMR wil graag 1x per jaar iemand
van de Raad van Toezicht bij de
vergadering. Er loopt nog steeds
een sollicitatie procedure voor een
lid voor deze Raad.
3-5

13. Evaluatie studiedag 17 september en
studiemiddag 30 oktober

INF

Teamgeleding
 Op de studiedag van 17
september werd de
intentieverklaring
voorgelegd door de beide
bestuurders van Opmaat en
BOOM. Daarna konden er
vragen gesteld worden en
gaven de
onderzoeksgroepen een
korte presentatie van de
stand van zaken. Na een
gezamenlijke lunch waren
er teambuildingsactiviteiten
in het park en op de
speelplaats naar het idee
van expeditie Robinson.
Was een leuke dag met
informele contacten tussen
de 3 teams.
 De studiemiddag van 30
oktober ging over EDI. De
Molenhoek volgde een
beginnerscursus met daarbij
collega’s van den Akker
voor wie EDI ook nog nieuw
is. De andere teamleden
werden bijgepraat door
Jasmijn en Inge en gingen
EDI lessen voorbereiden die
bezocht konden worden
door een collega waarna
samen geëvalueerd werd.
Deze bezoeken zijn als zeer
zinvol en leerzaam ervaren.

14. Voortgang onderzoek inclusief
onderwijs Pannenschuur “Mariette” en
“Harriet”

INF

Teamgeleding
Mariette en Hariette doen
onderzoek naar meer inclusief
onderwijs in de Pannenschuur. Dit
onderzoek wordt gesubsidiëerd dor
Denkplein. Hariette richt zich
voornamelijk op kinderen die
meer- en hoogbegaafd zijn en
Mariette richt zich op de
mogelijkheden voor kinderen met
minder cognitieve vaardigheden en
gedragsproblematiek. Mariette
werkt samen met Marieke en
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Veronique (IB Molenhoek en IB
Darwin). Zij onderzoeken wat er
nodig is om deze kinderen
basisondersteuning te bieden en in
hoeverre we gebruik kunnen
maken van voorzieninmgen van het
SBO. Ze bekijken ook de
ontwikkelpunten voor het reguliere
onderwijs.

I = instemming à V = vaststellen
INF = informatief
M = mening vormend
A = advies
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