Notulen medezeggenschapsraad obs de Burght
Notulen MR vergadering
Schooljaar 2016-2017
Datum: 28 maart 2017
Tijd: 19.00 – 21.30u.
Locatie: MFR
Volgende vergadering: 30 mei 2017
Aanwezig:

Emmeline Bijlsma, Ton van Oosten, Gerrit Jan Peuscher, Sarah Reintjes (oudergeleding
MR).
Allard Meine Jansen, Andrea Wiegman (aspirantleden MR).
Elsbeth Antonissen, Marijke van Bennekum, Merel van Gaalen, Liesbeth Heins, Karine
Luinge (personeelsgeleding MR).

Met kennisgeving afwezig: Babette Hofstede.
Agenda
1. Mededelingen
Welkom Andrea en Allard. Voorstelronde.
2. Actiepunten vorige vergadering
Wie
Wat
Sarah
Nodigt Allard Meine Jansen uit voor
volgende MR.
PMR
Bespreekt met MT de huidige gang van
zaken m.b.t. nazorg/communicatie.
Aangaande de communicatie in het
algemeen, maar ook over
'vervolgcommunicatie' bij specifieke
situaties in groepen (zoals in 4b en 6b het
geval is), en communicatie en begeleiding
bij rouw en pesten (protocol).
Babette
Vacature + procedure nieuw MR-lid.
Gerrit Jan
Loopt de statuten na en kijkt of er nog
acties op ondernomen moeten worden.
Gerrit Jan
Vraagt MT. Is er een rouwexpert
beschikbaar op school?
Ton
Bespreekt met Henny wat wij als MR aan
de conditie van de gebouwen en het
binnenklimaat kunnen doen.
Budget vragen om zelf een bedrijf in te
schakelen.

Acties
Gedaan.
PMR heeft met MT overlegd. Huidig
beleid laat dit niet altijd toe.
MR pleit voor open en heldere
communicatie ri. ouders.

Gedaan.
Statuten moeten worden aangepast.
Gerrit Jan gaat dit doen.
Ja.
Binnen de bevoegdheden van MT
zijn er geen mogelijkheden. Punten
voor de toekomst kunnen evt. wel
aangepast worden op prioriteit.
Burght staat qua urgentie huisvesting
ergens onderaan bij het bestuur. Er is
geen systeem voor de
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Liesbeth,
Sarah,
Merel

Formeren werkgroep 21st Ct. Skills. Merel
mailt Marjan met de vraag dit in de
nieuwsbrief naar personeel te zetten.

Karine

Stelt GMR op de hoogte van gemis aan
actuele informatie op de website.

oplevering/opvolging van projecten.
Het gedane werk is vaak ‘niet af’.
Met het project ‘meten
binnenklimaat’ door gemeente wordt
niets gedaan, komt geen opvolging.
Liesbeth: Er komt een centraal
meldingsysteem voor onderhoud.
Niet op dit niveau bespreken, het
wordt ook van de GMR-agenda
gehaald. Taak voor dagelijks bestuur
of schoolbestuur. Op schoolniveau
wordt veel gesproken. In mei is er
een middag voor missie/visie/waar
willen we naar toe? Kindportfolio,
aangepaste inlooptijden ’s ochtends
zijn ter sprake gekomen.
Afgesproken wordt dat de PMR of
MT de MR op de hoogte houdt van
de vorderingen.
Gedaan.

3. Werkgroepen
- TSO: nieuwe coördinator Ekram Louaazizi (m.u.v. financiën). Voorlopig eerst met
ondersteuning van twee coördinatoren van de Theo Thijssenschool.
4. GMR en terugkoppeling cursus
Elsbeth en Karine zijn lid van zowel GMR als PGMR (personeelsgeleding GMR).
Terugkoppeling vergadering: lerarentekorten lopen nu echt op. Het is voor startende leraren ook
niet te betalen om hier te wonen, er zijn vanuit de gemeente geen huisvestingsplannen. Er lopen
landelijk veel acties. Meer mannen voor de klas, salarissen gelijktrekken met voortgezet
onderwijs.
Brede selectie (invalpool) is helemaal leeg, dit zorgt voor verhoogde werkdruk en ziekteverzuim
bij de leraren.
Elsbeth en Karine zijn naar GMR-cursus geweest van de VOO. Was heel praktijkgericht. Een
aanrader voor zittende leden. De MR is er om kritisch te zijn, dat is haar rol. Wat naar voren
kwam was de verhouding MR-MT. Gerrit Jan heeft drie inhoudelijke boeken besteld, komen in
week 14 binnen.
5. Hek Herengracht
Dank aan Babette! Er is nu ook vlot een opening in gekomen.
Er zijn veel minder auto’s op de stoep.
6. Gebouw
Nog steeds geen mogelijkheid tot openen raam in groep 8b. Binnenklimaat is nu een paar keer
gemeten, meter slaat ‘rood’ uit, maar er gebeurt niets mee. Muizenprobleem in school.
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Karine, Ton en Allard gaan een afspraak maken met Sam.
7. Rondvraag
- Waarom wordt er op de Burght Cito Eindtoets afgenomen, waarom is daarvoor gekozen?
Er loopt een pilot bij het bestuur om een andere eindtoets af te nemen, ter vervanging van de Cito
eindtoets. Daar volgen misschien andere keuzes uit. Misschien qua objectieve meting na al die
jaren Cito (gr. 2-7) in groep 8 een andere toets afnemen.
Leraren baseren advies o.a. op leerlingvolgsysteem groep 6, 7, 8. Daarna volgt Cito Eindtoets (die
is niet langer bepalend, kinderen zijn al op middelbare school geplaatst).
- Waarom is de Avondvierdaagse tijdens de citotoetsperiode? MR heeft dit al een keer gevraagd
aan organisatie. Emmeline gaat dit op zich nemen. Babette voegt toe dat de schoolreis van de
groepen 6 dit keer ook samenvalt met de A4D. Daarom organiseren zij zelf een laatste A4Davond
voor deze groepen.
- Zijn de resultaten citotoetsen van de groepen 4 en 6 besproken? I.v.m. de eerst haperende
groepsdynamiek. Aanvulling Babette: ja, dit is besproken met Henny, Norah en Lisenka.
Moet de school informatie geven over voorspelbare dips in de schoolcarrière? Bijv. in midden
groep 3 is er een dip.
Moet er niet meer gemeten worden dan alleen citotoets? Sportiviteit, creativiteit. Kindportfolio?
Meerdere plusklassen?
Er is nu veel competitie in klassen onderling (sterren, maan, zon etc.). Er is een convergent
differentiatiesysteem, waar in principe op drie niveaus wordt lesgegeven (uitzonderingen
daargelaten). Moet de school meer communiceren over wat zij allemaal doet? Zij doet veel meer
dan zichtbaar is. Maak het zichtbaar en wees trots!
- Wat is de maximale klassengrootte? Weten we niet precies. Op de Burght is het meestal max. 30.
De groepen vinden wij nu best klein.
- Overleggen parallelklassen waar zij zijn in de lesstof? Ja, tijdens paralleloverleg. En het wordt
aan het begin van het jaar afgesproken in de jaarplanner.
- Hoe nu verder met de aangepaste inlooptijden? Wat gaan we doen? Met team bespreken op
studiedag.
- Afsluiting MR-jaar en afscheid Gerrit Jan en Ton? Weer bij Morgan&Mees? Kan volgens Ton. 11
juli. Gerrit Jan nodigt MT uit.
Actielijst
Wie
Karine,
Liesbeth,
Ton, Allard
Gerrit Jan
Karine

Gerrit Jan
Emmeline

Wat
Afspraak maken met Sam Hoitink.
Liesbeth neemt contact op met Sam.
Past de verouderde statuten aan.
Rentokil inschakelen in digitaal
klachtensysteem onderhoud OOadA, via
Priscilla (administratie).
Leest de stukken van de GMR.
Neemt contact op met organisatie
Avondvierdaagse en koppelt dit terug aan
alle ouders via de nieuwsbrief (Marjan).

Wanneer/acties
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PMR

21st Ct. Skills, kindportfolio, aangepaste
inlooptijden bespreken met team tijdens
studiedag.

