Notulen MR-vergadering 26 november 2018
Basisschool Willemspark
Aanwezig: : Ingrid Schumacher, Elly van Bentem, Sjoerd Hauptmeijer, Idsert
Boersma, Roshni Jhagru en
Marlous Krens – ter Haar
Afwezig: Roger ten Hagen,
Onderwerpen
1. Opening, Sjoerd leidt de vergadering i.v.m. afwezigheid Roger.
2. Vaststelling agendapunten
3. Vaststelling notulen vorige vergadering
Zijn goed gekeurd.
4. Check openstaande zaken n.a.v. notulen vorige vergadering
i)
luizen;
Marlous en Roshni hebben met luizencoördinator, Mirabel Loos, een gesprek
gevoerd om het luizen pluizen aan te passen. Het plan dat Roshni heeft geschreven
om een team van luizenmoeders op te zetten die na elke vakantie op de woensdag
de hele school wil controleren (indien haalbaar) lijkt onmogelijk omdat dit ouders
een hele ochtend zouden kosten.
Vanuit Mirabel was er een andere optie om de verantwoordelijkheid te leggen waar
het hoort nl bij alle ouders. Een wekelijkse controle in de klas waarbij alle ouders
een keer de verantwoordelijkheid krijgt om de kinderen te pluizen zou in een rooster
kunnen worden vastgelegd. Zo weten ouders wanneer zij aan de beurt zijn om te
pluizen.
Ander voorstel was om het door een professionele luizenkliniek te laten
behandelen. Dit is in het verleden al eerder geprobeerd, maar er bleek te weinig
animo. Het plan om een wekelijkse controle te houden lijkt niet haalbaar volgens de
oudergeleding, dus gaan we voor het plan om de school in een dag luisvrij te
krijgen. Er zal een oproepje in de info komen. Als het niet lukt, dan blijft het
luizensysteem zoals het nu is.
ii)
doorschakeling brandweer;
Tijdens de BHV-cursus van Roshni is de vraag gesteld waarom basisscholen niet
standaard aangesloten zijn bij de centrale van de brandweer. Volgens de
brandweerman is dit, omdat het protocol van de school voldoende moet zijn om de
hele school binnen 3 minuten helemaal te ontruimen. De brandweer zelf doet er
langer over om te komen en zij willen niet voor onnozele alarmen uitrukken. Volgens
de brandweerman kost het de school geen extra geld.
Ingrid zoekt uit hoe dit moet en of het makkelijk is om de alarm goed uit te
schakelen bij een oefening. Dan kunnen we een jaar proberen hoe het gaat met het
brandalarm en oefeningen. Na een periode van jaar evalueren wij hoe dit is gegaan.

5. Schoolplan
Ingrid geeft een update over het schoolplan die in de maak is. Dit wordt geschreven
n.a.v. het strategisch beleidsplan van de HSV. In januari krijgen wij een concept van
het nieuwe schoolplan te zien, hierin wordt vooral gekeken naar de doelstellingen
die wij als school willen behalen. Met de MR kunnen wij verder kijken wat we willen
en dit kan eventueel als aanvulling in het schoolplan.

6. Oproep nieuwe GMR ouder
Sjoerd checkt bij Roger Reichrath (gmr) of dit nodig is.

7. Mededelingen
Ingrid: Er is een vacature geplaatst voor de nieuwe groep 2 met startdatum 1
januari. Naar deze datum wordt gestreefd, dus het kan eventueel wat later. We
zorgen voor een goede communicatie naar de ouders van deze leerlingen.

8. Bijgewerkte Besluitenlijst
Roshni vult de besluiten aan die in deze vergadering worden afgesproken.

9. Stand van Zaken begroting

Het oude pand van de Willemsparkschool aan de Cantaloupenburg is verkocht.
Hiermee wordt de negatieve reserve van de Willemspark weggewerkt. Hoe we er nu
precies voor staan, laat Ingrid weten bij de bespreking van de begroting.
Voor de nieuwe begroting zijn ingepland :extra chromebooks, een nieuwe sociaal
emotionele methode en indien mogelijk en wenselijk een nieuwe groepsleerkracht
voor groep 2. We kiezen dit keer voor een meerjarenbegroting i.p.v. een periode
van 1 jaar. Hier staat ook de schuifwand voor het speellokaal op.
Er is een duidelijk scheiding tussen personeelskosten en materiële kosten, al is dit
voor de overheid niet meer verplicht.
Het concept voor de meerjarenbegroting komt ergens in december en gaat eerst
naar de GMR en Raad van Toezicht om vastgesteld te worden.
Sjoerd heeft een idee om een extra potje per kwartaal te creëren, zodat er
eventuele wensen/ideeën van ouders en of leerkrachten voor schoolactiviteiten
uitgevoerd kunnen worden. Ingrid zal kijken of dit mogelijk is en komt de volgende
vergadering op terug.

10. Vakleerkracht
Het is nog niet zeker of we een vakleerkracht vast kunnen inzetten. Als er een
vakleerkracht komt, moeten we kijken hoe deze wordt ingezet en voor welk vak.
Het is bedoeld als een verbreding van de kwaliteit en het onderwijs. We werken al
e
veel met de 21 century skills bv in IPC, ook aan beeldend onderwijs is dit jaar veel
aandacht besteed tijdens de cultuurlessen die de klassen op vrijdag hebben.
We besluiten bij de inzet van een vakleerkracht om uit 4 domeinen te kiezen;
coderen, muziek, beeldende vorming, Engels. We bespreken dit met het team en
zullen dit voor een korte periode/pilot kunnen uitproberen.
Voorwaarde is wel dat elke groep hiervan kan profiteren en dat het werkdruk
verlichtend is voor de leerkrachten.
Op de vergadering van 8 januari komen we hierop terug.

11. Rondvraag
Idsert: Waarom is er geen vervanging Ellenoor? De leerkrachten die nu in groepen 4 t/m 8
staan hebben allemaal een nieuwe groep voor de eerste keer. En wij willen deze
leerkrachten niet meer werkdruk geven. Mocht er sprake zijn van een stemming dan
zorgen we voor een leerkracht die kan aansluiten.
Krijgen de ouders van het koor een vergoeding? Nee, voor het kerstkoor is er niks
afgesproken.Ddit gebeurt ook tijdens overblijftijd, maar Ingrid en Elly zorgen wel
voor een leuke bijdrage.
Kan er mediatraining komen vanaf groep 6? Bij ons krijgen de leerlingen dit vanaf
groep 7. Er zal gekeken worden naar andere aanbiedingen waarbij de training
eerder gegeven kan worden.
Marlous: Samen met Mansi, moeder van Taavi groep 7, zal gekeken worden of zij iets
voor het schaken na schooltijd kunnen opzetten. Het zou leuk zijn om de school in
te schrijven voor een schaaktoernooi, speciaal voor scholen in maart.
Sjoerd: Hoe gaat het met de nieuwe schoolapp? Deze moet in het nieuwe jaar starten, er
zal nog gekeken worden hoe we de app zullen invullen. Er zullen voorlopig nog
brieven en info via de app en mail verlopen en dit wordt langzaam afgebouwd tot
alleen communicatie via de app.

