Agenda MR-vergadering
Basisschool Willemspark
Datum:
Plaats:
Tijd:

16 januari 2017
Willemsparkschool
18:30 – 21:30

Onderwerpen
1. Opening
2. Vaststelling agendapunten
3. Vaststellen notulen vorige vergadering
4. Mededelingen
5. Bijgewerkte Besluitenlijst
6. Punten uit vorige MR
7. Bestemming lunchgeld/ouderbijdrage
8. Pestbeleid
9. Maximum aantal leerling m.n. groep 1/2B
10. Status extern onafhankelijk onderzoek communicatie schoolleiding
MR/ouders
11. Status verkiezing nieuw lid oudergeleding MR alsmede voorzitter MR
12. Rondvraag
13. P.v.d.A. & Sluiting

Notulen
Aanwezig: Frans, Ellenoor, Roger, Silke

Vaststelling agendapunten:
Pauze en overblijf
Weinig kennisoverdracht tussen MR 1 naar MR 2
Pestbeleid
Discussie over pestbeleid vanwege de recente problemen/klachten over pesten en
geweld in groep 4 en groep 1/2b.
Er wordt op het pestbeleid gewezen dat in de schoolgids staat, alsook op de website
van de WPS.
Oudergeleding MR stelt voor om het pestbeleid – juist omdat het momenteel landelijk
zo in de kijker ligt – nog makkelijker voor ouder te vinden moet zijn. ‘Wat doen bij…’
Oudergeleding stelt daarom voor om het nog zichtbaarder op de website te
plaatsten.
 toevoegen aan besluitenlijst: Pestbeleid komt op en zichtbare plek op de website
Bij pestbeleid gaat het ook niet alleen om aanpak maar ook preventie:
Voorstel om pestbeleid te herzien. Ellenoor gaat met Roshni praten of zij samen met
de MR het pestbeleid wil herzien, als deel van haar opleiding.

Engelse les:
MR oudergeleding stelt dat de beslissing inzake de andere invulling van de Engelse
les werd genomen zonder de MR op tijd te informeren. Volgens het reglement van
deze school dient de gehele MR 1 week van tevoren informatie krijgen om zo haar
adviserende rol te kunnen uitoefenen. De MR oudergeleding stelt dat hun recht op
informatie en advies niet door de WPS wordt gerespecteerd.
Directie stelt dat de verwachting van Engelse les te hoog is, en niet realistisch.
Kinderen zullen niet tweetalig sprekend van de WPS afkomen, dat kunnen ouders
niet verwachten. Wel stelt de directie dat het woordje “native” voor “speaker” zal
worden verwijderd, zodat ouders deze verwachting niet meer hebben.
MR oudergeleding stelt in het algemeen wel dat wat ouders zeggen (of de MR
oudergeleding) je niet terug ziet in de beslissingen die worden genomen.
Overblijf
Overblijf kwam op verschillende momenten ter sprake:
In verband met pesten: ouders plaatsen vraagtekens bij het niveau van de
overblijfkrachten en willen beter toezicht tijdens de overblijf.
Aktie van de directie: Er is nu een extra overblijfkracht voor groep 4 en er komt
versterking tav sociale vaardigheden.
Lunch: sommige ouders vinden dat er niet genoeg tijd is om de kinderen rustig te
laten eten. In verband met lezen en TV: we hadden afgesproken lezen en soms
daarnaar nog wat tv – en alleen educatieve TV. Naleving hiervan blijft lastig.
Vraag van MR oudergeleding: wie bespreekt dit met de overblijf?
Elly bespreekt het met de overblijf coördinator

 Toevoegen aan besluitlijst: Naleving van afspraken overblijf nagaan, met name:
toezicht, lezen en TV beleid.

Dyslexie protocol
Dyslexie protocol wordt al een tijd herzien, maar het blijft vaag wat de vooruitgang is,
wie precies daarmee bezig is, welke aspecten herzien worden, en wanneer we een
nieuw protocol kunnen verwachten. Volgens de directie werkt het huidige protocol
prima.
Besteding ouderbijdrage en lunchgeld
Herhaald aangekaart door MR oudergeleding, maar geen verandering te zien.
Algemene besteding wel duidelijk: lunch: vrijwilligers bijdrage voor de medewerkers
and speelmateriaal.
De ouderbijdrage wordt deels gehanteerd om te realiseren dat de WP kleinere
groepen in aantal kinderen heeft dan landelijk de norm is.
Maar specifieke besteding niet duidelijk.

Frans: besteding lunchgeld wordt rondgestuurd aan MR

Langere pauze bovenbouw
MR leerkrachtengeleding: Onderbouw 1 uur, bovenbouw 45 minuten, we willen terug
naar 1 uur. Directie wil dit al per 1 februari invoeren.
MR oudergelding vraagt wat tijd om het te bespreken en terugkoppelen met ouders
en zal vervolgens de WPS informeren.
Professionalisering van overblijf
Voorstel van de directie: schaaklessen, gymlessen en andere activiteiten aanbieden.
MR oudergeleding staat er open voor maar we moeten kijken wat dat gaat kosten,
indien dit al extra zou moeten kosten.
Discussie groepsgrootte:
Na de voorjaarsvakantie begint traditiegetrouw groep 1c. Groepen 1/2a en 1/2 b
blijken echter nu al bomvol te zitten, flink boven de 30 leerlingen en in 1 groep zelfs
34 kinderen. Volgens het schoolbeleid zou het gemiddelde rond de 28 zijn en max
32. Directie stelt dat de overheid een bijdrage levert mbt groepen van 33 leerlingen
MR oudergeleding stelt dat er meer rekening moet worden gehouden, wanneer er
nieuwe leerlingen worden aangenomen. Zodat bomvolle klassen op die wijze worden
voorkomen.
Directie stelt dat men in ieder jaar in november beslist of het nodig is om groep 1 c
eerder te laten beginnen. Blijkbaar was dat dit jaar niet nodig.
Dat bevreemdt de MR oudergeleding omdat in oktober de groepen al zo groot waren,
dat het al te voorzien was dat het aantal leerlingen hoger dan het maximum van 32
leerlingen zou worden.

 toevoegen aan besluitenlijst: begroting voor eerder met groep 1C beginnen als
dat nodig is. In MR bespreken en vaststellen wat dit precies inhoudt en procedure
daarvoor.

Communicatieproblemen: hoe kunnen we communicatie tussen directie en
ouders verbeteren?
Misverstand over communicatie onderzoek dat Frans had aangevraagd.
MR oudergeleding wil dit oppakken en gaat met een voorstel komen
Bespreking verkiezingen
Vaststellen kandidaten en procedure.
Margedagen
Tweede helft 2017
Er zijn nog 2 margedagen over: 1 is prinsjesdag en de andere is nog te besteden.

Eerder uit voor kerst, voorjaar, zomervakantie eveneens: 12:30
Tevens op sinterklaas. Maar dan is er dus alleen maar 1 dag hiervoor
Ellenoor gaat het nog bespreken met de leerkrachten.

***

