Notulen vergadering MR 3 juli 2018

Aanwezig
Oudergeleding: Sjoerd Hauptmeijer, Idsert Boersma, Roger ten Hagen
Leerkrachtgeleding: Ellenoor Tinselboer, Roshni Jhagru en Marlous ter Haar
Directie: Ingrid Schumacher & Elly van Bentem
Afwezig
-

1. Opening van de vergadering
2. Vaststelling agendapunten
Geen aanvullingen

3. Check openstaande zaken n.a.v. notulen vorige vergadering
Gedaan

4. Mededelingen
Hans van der Vlugt heeft in de GMR aangegeven dat het gewenst is dat er meer contact plaats
heeft tussen de voorzitters van alle medezeggenschapsraden.
Ellenoor zal met ouderschapsverlof gaan en er is reeds voor invulling van deze vacante (tijdelijke)
positie gezorgd (meester Robin). Let wel dit ziet op haar rol in de klas en niet in de MR.

5. Bijgewerkte Besluitenlijst
De directie zegt toe uit te zoeken per welke datum de negatieve reserve in de financiële gegevens
van de school weg zal zijn. De directie zal uitzoeken of de aflossing niet wat uitgesmeerde kan
plaats hebben.
De directie gaat voor- en nadelen doorschakeling naar brandweer uitzoeken.
Op de volgende MR vergadering zal er dieper worden ingegaan hoe het zit met de
verantwoordelijkheid van de school tijdens buitenschoolse activiteiten.

6. Urenberekening, formatieplan, voorlopige groepsverdeling, juf Ellenoor
Er zijn 3 sollicitanten die hebben gereageerd op de vacante posities. Referentiecheck vindt nu
plaats. De leerstagiair Anne Floor blijft. Oudergeleding geeft aan dat de marketing van school proactiever mag, zodat je je als school goed onderscheidt van alle andere.
Ten aanzien van de invulling van leerkrachten in groep 7 geeft de directie weer dat er iedere week
aan de ouders is gecommuniceerd hoe de invulling zal zijn. Mbt juf Jorieke had de directie geen
signalen ontvangen dat de kans aanwezig was dat zij zou stoppen; dit was dan ook niet te
voorkomen.
Er word besproken dat een soort ‘buddy-rol’ geïntroduceerd zou kunnen worden. De ene
leerkracht ‘buddiet’ de andere leerkracht. Daar is veel interesse bij de lerarenbegeleiding voor en
dit gaan men volgend schooljaar dan ook doen.
Alle klassen hebben elke vrijdagmiddag 1 uur creatieve middag. Dit zal ingaan per nieuwe
schooljaar.
Juf Hester heeft extra tijd gekregen om de taken te doen die op haar rusten.
Tav de urenberekening wordt besproken dat er 80 uren op jaarbasis teveel worden gemaakt.
Echter, dat lijkt maar zo, omdat je daar op inteert vanwege stakingen, brandoefeningen etc.

Directie zal evalueren of schoolrapporten later dan in begin juni kunnen worden geschreven.
Immers, stelt de lerarengeleding, de CITO toets komt na de rapporten.
De directie zegt toe uit te zoeken per welke datum de negatieve reserve in de financiële gegevens
van de school weg zal zijn.

7. Brandbeleid

Zowel ouder- als lerarengeleding is verbaasd dat er geen doorschakeling naar de brandweer is.
Directie stelt hieromtrent dat de WPS een nieuw schoolgebouw is en dat de autoriteiten hebben
geoordeeld dat dat dus niet hoeft. Dit is overigens ook bij de Nassaulaan zo. Het is dan ook niet
verplicht. Directie geeft aan dat bij iedere brand het brandalarm af gaat en dat men ontruimt.

8. Volvo Ocean race-achtige activiteiten
Directie stelt dat de school heel veel wordt benaderd voor evenementen en dat er een keuze
wordt gemaakt. Voorts heb je uiteraard ook ouders nodig die kunnen begeleiden. Er zullen ook
meer cultuuruitjes komen.

9. Evaluatie schoolfeest
Complimenten van iedereen voor vlekkeloos schoolfeest. Helaas is wel aangegeven dat de
huidige oudercommissie zal stoppen.

10. Rondvraag
Stakingsdag 12 september, ouderavond 11 september
Volgende MR vergadering 25/9 18:30 – 20:00
Directie geeft aan dat het fenomeen “ Class for the gifted “ er momenteel in resulteert dat een
aantal ouders meent minder vrijwillige ouderbijdrage te betalen, omdat hun kind(eren) minder
onderwijs op de WPS ontvangen. Deze kinderen zullen in de periode oktober t/m mei elke
woensdagochtend les op een middelbare school hebben. Verzoek aan de oudergeleding is om
indien zij ouders hierover spreken, hierover in debat te gaan en aan te geven dat dat niet de
bedoeling kan zijn. Oudergeleding onderschrijft dat.

11. P.v.d.A. & Sluiting
Op de volgende MR vergadering zal er dieper worden ingegaan hoe het zit met de
verantwoordelijkheid van de school tijdens buitenschoolse activiteiten.

