Datum:
Aanvang:
Plaats:

Dinsdag 4 december
19.30 uur
aula De Kring

Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, ouders kunnen als
toehoorder aanwezig zijn.
Aanwezig:
Oudergeleding:
Klankbordgroep:
Teamgeleding:
Directie:

Lotte van der Heijden, Lobke Roelofs
Linda Pennings, Machteld van Herwijnen
Harriëtte Peters, Ellen van Engelen.
Moniek Versantvoort, Lambèr Gevers

Agendapunt
Toelichting
1. Opening/
Edwin is afgemeld vanwege ziekte
Mededelingen/
Vaststellen agenda
2. Notulen vorige
vergadering
3. Schoolspecifieke
zaken

n.v.t.

•

De begroting voor 2019 is besproken en goedgekeurd

•

Bijpraten leerteam conceptontwikkeling

Moniek geeft aan dat door alle nieuwe leerkrachten er veel nieuwe
inzichten komen en dat dit de voortgang van het leerteam
conceptontwikkeling ten goede komt. Een van de afstudeerders is
bezig met een onderzoek naar een nieuwe manier om de
ontwikkeling in beeld te brengen in plaats van een rapport, meer
in de vorm van een portfolio.
•

Bijpraten ontwikkelingen Peuter-Kleuterhuis

Er zijn vorderingen op het gebied van inschrijven waardoor er
hopelijk minder echte Kring- en echte Beemdklas(sen) zijn,
Ouders kunnen vanaf januari bij inschrijving voor het PeuterKleuterhuis ook ‘geen voorkeur voor school’ aangeven, waarbij de
directie op basis van bijvoorbeeld groepsgrootte het kind in kan
delen bij zowel Kring als Beemd. Daarnaast is er voor ouders die
toch graag zelf willen kiezen de mogelijkheid om wel specifiek in
te schrijven voor Kring of Beemd.
Ook zijn er veel stappen gezet in de richting van het te doorlopen
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traject richting de keuze in groep 3. Er wordt gewerkt aan een
uiteenzetting van de overeenkomsten en de verschillen tussen de
beide scholen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het opstellen van
een kindprofiel en een opvoedprofiel passend bij beide
stromingen. Leerkrachten gaan ouders niet adviseren welke
stroming het best zou passen, maar kunnen wel ouders voorzien
van informatie en helpen bij het kindprofiel. Tevens wordt er
gewerkt aan een informatiemarkt en een belevingsmoment.
Schooljaar 2019/2020 gaat dit in gebruik.
•

Bijpraten kindarena's

In de kindarena's is het onder anderen gegaan over het
traktatiebeleid. Kinderen geven aan geen probleem te hebben met
de manier waarop het traktatiebeleid nu vormgegeven is. Wel
geven ze aan zich niet altijd echt jarig te voelen. Leerkrachten
gaan kijken naar hoe verjaardagen vorm te geven.
•

Toezicht tijdens de pauzes

Er zijn signalen van pestgedrag, vooral tijdens de grote pauzes.
De ouders die toezicht houden worden goed geschoold, maar
kunnen hier niet altijd iets aan doen. Het moet teruggekoppeld
worden aan leerkrachten. Moniek en Lambèr herzien het
pestprotocol.
4. GMR

Machteld naar is de vergadering van de GMR geweest.
Punten die aan bod gekomen zijn:
Skopos wil de directiestructuur aanpassen met minder directie
leden.
Skopos is bezig met een 'meesterplan' voor het aantrekken van
meer mannen in het onderwijs.
Machteld is benoemd tot vice-voorzitter.

5. Interne zaken

Vastelling bemensing MR.
Oudergeleding: Edwin Veld, Lotte van der Heijden en Lobke
Roelofs.
Teamgeleding: Harriëtte Peters en Ellen van Engelen
Klankbordgroep: Janneke Kolbrink, Gijs-Jan van der Schoot,
Linda Pennings en Machteld van Herwijnen.
GMR: Machteld van Herwijnen.
De oudergeleding geeft Machteld mandaat om namens de kring
deel te nemen aan de GMR vergaderingen.

6. EBC-zaken

Benoemingsprocedure IB-ers en managemensondersteuner
Bij de sollicitatieprocedure sluit de personeelsfunctionaris van
Skopos aan. Er nemen geen leerkrachten zitting in de BAC.
IB-er is een taak en geen functie. Wel ga je een functieschaal

omhoog een eventuele tijdelijke toelage mag niet.
7. Wat verder ter tafel
komt.

Schoolbezoek Marcel
Linda en Harriëtte hebben namens de MR een gesprek gehad met
Marcel.
• Besproken is de situatie op de Kring met de vele nieuwe
leerkrachten en de hoge werkdruk. Harriëtte geeft aan dat
meer ‘hop-tijd’ voor de kring leerkrachten wenselijk zou zijn.
• Van de drie ouders in de oudergeleding kunnen maar twee
ouders stemrecht hebben. Dit zoeken we uit.
• De vergaderingen van EBC Icarus worden door de
aanwezigheid van veel mensen als druk ervaren. Het
voorstel is om de klankbordgroep niet aan te laten sluiten.
Hier is nog geen beslissing over genomen. Dit moet ook
nog besproken worden met de MR van De Beemd.
De volgende vergadering komen we terug op de procedure
rondom de benoeming van de MR. Machteld is gevraagd aan te
geven hoe zij dit in het vervolg graag ziet.

