Notulen MR vergadering 31 mei 2016
Locatie: Vitruviusweg
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Aanwezig: Marieke, Evelyn, Berdi, Ellen, Anneke, Hans, Stefanie, Bas
Afwezig:
1: VVE Spilprotocol:
De MR heeft uitleg gekregen van Kim Rijnders over de samenwerking tussen kinderopvang Dikkie en
Dik en Basisschool De Korenaar. Een Spil centrum richt zicht op de ontwikkeling van een kind van 0
tot 12 en VVE op ontwikkeling voor kinderen vanaf 2,5 tot 6. Dit is opgezet om de taalachterstand bij
kinderen te voorkomen of te verminderen. De Korenaar heeft met Patricia, locatiemanager van
Dikkie en Dik, besprekingen gehad om te kijken wat er verbeterd kan worden voor de kinderen. Hier
is een spil plan voor geschreven. Vorig jaar is de basis gelegd door het beleid vast te leggen van de
samenwerking tussen beide. Dit jaar zit het meer in coaching. De focus ligt op taalontwikkeling. Over
6 maanden opnieuw op de agenda zetten.
2: Formatie/groepsindeling 2016/2017
Er is 1 nieuwe leerkracht aangenomen om de formatie beter rond te krijgen. Dit is in het Korenaar
Bulletin gepubliceerd. Kijkend naar de nieuwbouw moest er eigenlijk 2 fte uit. Maar omdat het
niveau van onderwijs dan niet meer gegarandeerd is en de formatie niet goed gemaakt kon worden
is er besloten om een nieuwe leerkracht aan te nemen.
Indeling Formatie:
- Maandag 30 mei via email aan het team
- Dinsdag 31 mei bespreking in MR.
- Donderdag 2 juni informatie avond voor ouders groep 6 (MR lid?)
- Dinsdag 7 juni inloop voor ouders V3 en V4 (MR lid?) en woensdag 8 juni in de ochtend voor ouders
V3 en V4 (MR lid?)
Aanwezig namens school Boco’s V, Berdi en een MR lid.
De directie heeft een presentatie gegeven over hoe ze de formatie volgend schooljaar in willen
vullen. Hierop is de MR in beraad gegaan.
Besluit: In eerste instantie stemt de MR niet in met het formatieplan zoals deze door de directie
gepresenteerd is. Met name doordat er op de Elegaststraat 1 grote kleutergroep komt en de MR zich
afvraagt of er gedegen onderijs geboden kan worden.
Er ontstaat een korte discussie.
De MR heeft zich opnieuw beraad en hierin is naar voren gekomen dat er van te voren afspraken
gemaakt moeten worden m.b.t. extra hulp in de groep zodat er op een goede manier gestart kan
worden aan het begin van het schooljaar .
Een van de oplossingen is om op zoveel mogelijk dagen/ochtenden in de week met extra
ondersteuning te gaan werken. Daarnaast wordt het idee geopperd om aan ouders te vragen of ze
vrijwillig met hun kinderen naar de Vitruviusweg willen gaan. Verdere opties wil de directie
bespreken met de leerkrachten die aan deze groep les gaan geven en de Boco van de Elegast
onderbouw. De directie garandeert de MR dat deze klas meer aandacht zal ontvangen zodat er tijdig
ingesprongen kan worden als het niveau van onderwijs in gevaar komt. Zij zal er alles aan doen om
de zorgen van de MR weg te nemen en te zorgen, voor de start van het nieuwe schooljaar, dat er
afspraken zijn die voldoende aansluiten op wat voor deze groep nodig is.
Gelet op bovengenoemde punten heeft de MR ingestemd om met dit formatie voorstel naar de
ouders te gaan.

Gezien de tijd die nodig is om de formatie in de MR te bespreken is het voorstel van de directie om
voor volgend jaar een aparte vergadering te plannen om de formatie voldoende tijd en aandacht te
geven. De MR stemt hier mee in.
Schoolondersteuningsprofiel: Er was te weinig tijd om dit te bespreken hierdoor is afgesproken dat
tekstuele aanpassingen per mail aan Berdi doorgeven kunnen worden. (door Marieke).
De overige agenda punten schuiven door naar de volgende vergadering i.v.m. tijdgebrek.
3. Agenda / notulen / Website
Notulen /actielijst: Niet besproken. Op- en/of aanmerkingen kunnen tot een week na het versturen
van de notulen aan Ellen doorgegeven worden. Na een week zal de definitieve versie per mail
doorgestuurd worden en kan deze op de website en de app gepubliceerd worden.
4. Mededelingen:
A:
Vitruviusweg:
OR-en: Niet besproken. Notulen laatste OR vergadering aan de leden van de MR doorgestuurd.
Elegaststaat: Niet besproken
B:
GMR: Niet besproken
5. Vergaderplanning 2016/2017:
Niet besproken. Punt gaat naar de volgende vergadering.
6. Verkiezing mbt vertrek Ruud en verlenging Anneke:
Niet besproken. Punt gaat naar de volgende vergadering.
7. Rondvraag:
Niet besproken

Datum

Aandachtspunt

Verantwoordelijke

December 2015

Veiligheid verkeer Vitruuf
bespreken met Berdi
Stukje schrijven voor Infootje voor
vervanging Ruud in de MR.
Uitvloeiingsregeling MR. Schema
opstellen indien dit nog niet gedaan
is.
Nieuwe vergaderplanning maken
voor de MR vergaderingen van
komend schooljaar. Let op aparte
datum voor formatie vergadering.
Kim Rijnders uitnodigen om de MR
over de Spil/VVE te updaten

Hans

Maart 2016
Mei 2016

Mei 2016

November 2016

Streefdatum

Stefanie

In de gaten
houden
Juli 2016

Anneke

Juli 2016

Anneke

Juli 2016

Oktober 2016

