Notulen MR vergadering 19 april 2016
Aanwezig:
Gabry, Rob, Bea, Lisette, Iris (notulist)
1. Notulen goedgekeurd. Gabry stuurt deze naar Lisette.
2. Voor volgend jaar lopen er een aantal aanvragen:
Project Nederlands Erfgoed/21st Century
Dit project gaat over wat de kinderen van tegenwoordig nodig zullen hebben in de
maatschappij wanneer zij de school verlaten. Eén van die onderwerpen is techniek. Dit houdt
in dat we de kinderen leren waarderen wat Rotterdam heeft qua techniek en wat in de
toekomst nodig zal zijn. De kinderen leren ontwerpen en na te denken over complexe
vragen. Dit project loopt in combinatie met bijvoorbeeld musea. Leerkrachten worden
geschoold. Dit project zal lopen zolang het nodig is. Contacten die gelegd zijn kunnen blijvend
zijn, zoals dit ook het geval was bij het Maastheater. Er is iemand in school geweest om
onderwijsbehoeften in kaart te brengen. Gemeente Rotterdam financiert samen met
Nederlands Erfgoed dit project. Ook Onderwijs Maak Je Samen is betrokken. Deze zijn dan
direct in huis om ons te ondersteunen bij het gedifferentieerd werken.
Verder loopt er een aanvraag voor onderzoek door EUR naar kinderen met
ontwikkelingsvoorsprong. Er is daardoor ruimte voor 2 dagen in de week extra formatie,
gedurende het jaar. Dit is een leerkracht met een interesse hiervoor en universitair
denkniveau. Ook de pabo is hierbij betrokken, studenten ondersteunen en leren
onderzoeken. Deze aanvraag is nog niet toegewezen.
We lopen tegen de grenzen van de ruimte aan. Het zogenaamde ei wordt weggehaald. Er zijn
wat schetsen gemaakt. Eén van de opties is flexibele werkplekken, met tafels en stoelen op
wielen. Ook de looproutes worden logischer. De verrijdbare bibliotheek gaat weg en dit
wordt een vaste plek. De rode muur zal worden gestukt, er komen nieuwe (geluiddempende)
plafondplaten en er zal worden geschilderd. Ook langs de gangen worden werkplekken
ingericht om aan te lezen of samen te werken. Gabry wijst op de brandveiligheid van losse
elementen in de gang.
Deze werkzaamheden worden gefinancierd vanuit de bovenschoolse begroting. Het zal
mogelijk snel kunnen plaatsvinden (zomer 2016).
ICT
Er zijn verschillende manieren om met de nieuwste technieken op ICT gebied om te gaan. We
hebben nu gekozen voor Ipads, en tablets naast de methodes. ICT ontwikkelingen gaan snel,
we houden onze ogen open, maar hebben geen voornemens om op korte termijn
beleidsveranderingen door te voeren.
3. Voorbereiding schoolgids
Het is nog niet gelukt om op dit moment iets te kunnen voorleggen. Vorig jaar is de schoolgids
volledig opnieuw geschreven, Lisette verwacht geen grote veranderingen. De oudergeleding legt het
verzoek neer om inzichtelijk te maken waar de veranderingen zitten zodat niet het hele document
opnieuw tot in detail gelezen hoeft te worden.

4. Formatie
Formatie is nog niet gecommuniceerd naar de leerkrachten dus hier kan nog niets over gezegd
worden. We mogen met 3 kleuterklassen starten. Deze zullen als eerste worden verdeeld bij ziekte
van leerkrachten. De nieuwe regelgeving zegt dat een invalleerkracht na 2 keer invallen een vast
contract aangeboden moeten worden. Volgend jaar wordt een halve dag voor coaching onderling
gereserveerd en een halve dag ICT in de week. We hebben subsidie voor een halve dag een
gymdocent. Omdat er wordt verwacht dat er veel gymdocenten met pensioen gaan en omdat de
minor bewegingsonderwijs eigenlijk niet voldoende is, worden HALO jobbers aangetrokken door de
RVKO. Deze mensen krijgen een baan voor 2 dagen als gymdocent, 2 dagen onderwijsassistent en 1
dag krijgen zij les op de pabo.

5. Voornemens bevoegd gezag
Geen.
6. Vakantie en overige lesvrije dagen
Volgend jaar is lastiger dan gewoonlijk, we krijgen geen bijtelling omdat 30 september op zaterdag
valt. Ook valt Hemelvaart niet in de meivakantie. Er worden 2 woensdagen genomen als studieverlof,
omdat deze 3 uur hebben, en een dinsdag. De dag voor de Kerst, de dag voor en na Hemelvaart en
de dag voor de voorjaarsvakantie. De Sinterklaasviering heeft geen vrije middag.
Oudergeleding gaat akkoord. Er is geen protest waargenomen in de lesvrije dagen van dit jaar.
7. Ondersteuningsprofiel
Het ondersteuningsprofiel van de school is gemaakt. Er is tot nu toe nog geen beroep op gedaan.
8. MR verkiezingen
De OR is geïnformeerd over de verkiezingen. Ze vragen zich af wat hun taken zijn. Gabry heeft dit op
papier en heeft ook een planning. Het is belangrijk dat de voorwaarden voor het stemmen helder zijn
(wie mag stemmen?). Er zijn een aantal kandidaten. Rob vraagt Lisette mogelijke kandidaten te
vragen of Rob het telefoonnummer mag noteren.
Lisette stuurt een pushbericht via de SchoolApp over de verkiezingen. Ouders moeten zich voor 23
mei aanmelden. Bea vraagt Leen een banner te maken en een verkiezingspagina.
9. WVTTK
- De volgende vergadering is 8 juni.
- Er lijkt onrust te zijn in groep 6, 7 en 8. Rob geeft aan dat dit leeft bij de ouders. Hij heeft
deze doorverwezen naar Lisette.

