Notulen MR-vergadering 19 november 2019
Start: 20:00 uur
Locatie: Centrum
Aanwezig: Joni, Maarten, Whitney, Anne-Christine, Tine, John, Sara, Arine, Julia

1. Opening
Joni opent om 20:00 uur de vergadering.
2. Vaststellen Notulen 30 september.
De notulen zijn vastgesteld samen met het jaarplan van de MR en het jaarverslag 2018/2019.
3. Mededelingen directie
• John vraagt wat er leeft bij ouders? Goede geluiden. Geen bijzonderheden. Het gaat beter,
ook met de Parro app. Tevreden ouders! Graag terugkoppeling als er positieve of negatieve
geluiden zijn.
• John wil het voedingsbeleid aanscherpen in de stimulerende zin. Het beleid dat er is volgen
zoals het in de schoolgids wordt vermeld. Richtlijnen hierin geven structuur. We bespreken
de verschillende dilemma’s die zowel teamleden als ouders tegenkomen in lunchdozen als
traktaties. Het schoolfruit stimuleert het proeven van nieuwe vruchten.
4. Concept Begroting MR
De leerling peiling van 1 oktober is 1 leerling meer dan 2018/2019 op de Zevensprong. Er zijn
geen vragen over de toelichting die is meegestuurd. De subsidies van de gemeente zijn
toegezegd maar nog niet meegerekend in de begroting. Geld van de samenwerkingsverbanden
wordt verantwoord in bijscholing, RT, leermiddelen en CLB. Joni ondertekent voor akkoord.
5. Bespreken en vaststellen concept jaarverslag MR (afgelopen schooljaar)
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
6. Afstemming tussen MR/OR (i.v.m. ouderparticipatie)
Er zijn momenteel weinig/geen contacten tussen MR/OR met als doel om met elkaar in
gesprek te gaan. Het is een goed idee om hiermee te beginnen om de lijntjes kort te
houden. Voorstel om als voorzitters tussen OR en MR contact te zoeken.
7. Formatieoverzicht n.a.v. tel-datum 1 oktober: Dit punt is besproken bij mededelingen
directie

8. Sociaal verslag; evaluatie personeelsbeleid vorig schooljaar
Dit punt is nog te vroeg voor de totale formatie, en wordt later in het jaar voordat we de
goedkeuring geven aan de nieuwe formatie verder besproken.
Op Centrum zijn twee kleutergroepen geformeerd. Dit zorgt voor meer rust en aandacht van de
leerlingen. De hoop blijft dat er de komende maanden meer leerlingen aangemeld worden zodat
deze groepen groeien.
Op Noord groeit de groep dit jaar naar 31 leerlingen. Er is onrust bij sommige ouders over de
aandacht die naar zorgleerlingen gaat. Vanaf 25 november komt er een onderwijsassistente tot
aan het einde van het schooljaar in groep 1/2 op maandag, dinsdag, woensdag.
9.

Bestemming van bestuur m.b.t. ingehouden stakingsgeld

In de begroting zal dit waarschijnlijk te zien ter realisatie personeelslasten. Wat doet het
bestuur met dit geld. Gaat dit naar de scholen of naar de algehele begroting van de Hoeksche
school? John gaat dit informeren.
10. Sinterklaas
De keuze voor de roetveegpieten is voor beide locaties gemaakt. We zitten in een groeiproces
om dit feest te moderniseren. Denk aan liedjes, de kleur van de Pietjes etc.
11. Wat verder ter tafel komt
Godsdienst: De godsdienst lerares vertelt de Bijbelse verhalen van het christendom. Andere
religies worden aangeraakt. Er wordt bij de godsdienstleerkracht om een duidelijker beschrijving
van de lessen gevraagd zodat er meer inzicht komt over de inhoud van deze lessen voordat de
keuze door ouders bij de overgang van groep 3 naar groep 4 gemaakt wordt. Voor ouders is het
niet helemaal duidelijk dat alleen het christendom behandeld zou worden als de waarheid bij
deze lessen.
Peuterspeelzaal: SKOC levert onvoldoende op dit moment op zowel naschoolse activiteiten als
de peuterspeelzaal. SKOC kan op dit moment geen personeel leveren voor peuterspeelzaal.
SKOC en de Hoeksche school zijn een samenwerkingsverband aangegaan waar niet aan te
tornen valt. Het beleid is dat binnen nu en twee jaar het contact met alle andere partners dan
SKOC opgezegd moet worden. Wij als MR kunnen een signaal afgeven aan de GMR dat we
inkomsten missen en leerlingen mislopen. Contact opnemen met Gert Jan welke weg we
hiervoor moeten nemen.
Zichtbaarheid directeur: Het is prettig als de directeur meer zichtbaar is voor de ouders. Vooral
bij het openen van de deuren aan het begin van de dag.
Oudste kleuters: Voorstel om de 13 oudste kleuters op Noord per ingang van 1 januari alleen
naar de klas te laten gaan. Ouders mogen tot aan de deur van de klas mee, maar niet meer mee
naar binnen. Dit is voor het overzicht van de jongste kleuters prettiger.
Tussentijdse 10-minuten gesprekken in november: Onduidelijkheid over de uitnodiging voor
ouders. Dit is per groep verschillend. De ene groep nodigt alle ouders uit, andere groepen
spreken alleen ouders die uitgenodigd worden door de leerkrachten. Ouders hebben behoefte

om te horen hoe het met hun kind gaat, eerder dan het eerste rapport in februari. Voorstel om
hier met het team over te praten. Goed om hier één lijn in te trekken.
12. Afsluiting
De vergadering wordt om 21:26 uur gesloten.

