Notulen vergadering MR Burght 20 september 2018
1. Mededelingen
Er zijn de volgende mededelingen:






Allard geeft aan dat er aanstaande maandag, 24 september, tussen 9 en 11 een
schouw plaatsvindt , een bezichtiging van het schoolpand, omdat het pand tzt
wellicht gerenoveerd moet worden. Voor die tijd wordt hang- en sluitwerk en
verlichting wel gerepareerd.
Voor de rest zijn volgens de directie de reparaties op orde
Een klaslokaal is door de ouders zelf opgeknapt en schoongemaakt. Eigenlijk is dit
niet de bedoeling, dit is de verantwoordelijkheid van de school.
Jaarverslag, jaarplan en schoolgids zijn bijna klaar en worden binnenkort verstuurd.

2. Vergaderdata
Nieuwe data zijn rondgestuurd. Op 2 juli plannen we het afsluitende etentje.
De vastgestelde data voor 2018/2019 zijn:
27 november
17 januari
28 februari
16 april
2 juli
Op 13 november is het symposium van de GMR waaraan ook MR leden kunnen deelnemen.
3. Samenstelling MR
Eind van dit schooljaar verlaten Merel en Anna de MR. De MR op zoek naar versterking van
de oudergeleding en vanuit de leerkrachten.
4. Stand van zaken besteding werkdrukgelden
Er is dit schooljaar 70.000 euro beschikbaar voor werkdrukgelden. Inmiddels is een
onderwijsassistent aangenomen. Dit is Samira, die per klas wisselt en ondersteunt. Ook zijn
er computers aangeschaft en er wordt een scholing georganiseerd voor leerkrachten over
gedragsproblemen in de klas, van Anton Horeweg.
Ook zal de MFR heringericht worden. Er worden werkplekken gemaakt waar overleggen
plaatsvinden of waar je met een stagiair of een groep kinderen kunt gaan zitten.
Daarnaast vindt uitbreiding van de keuken plaats, zodat ook met de kinderen gebakken of
gekookt kan worden. Er komt tevens een relaxplek.
Volgend jaar zal er opnieuw geld beschikbaar worden gesteld om de werkdruk te verlagen.
5. Gebouwen/schoolplein/schoonmaak
Gebouwen/schoolplein: Allard neemt contact op met Thomas Marcus over het schoolplein,
mbt het plan dat kinderen tot meer beweging moet stimuleren. Dit gaat binnenkort
gebeuren. Allard vraagt een offerte aan voor de voetbalkooi.
Ook moet de afwatering van het schoolplein gerepareerd worden.
Het werkhok van de conciërge is inmiddels af en erg mooi geworden.

Schoonmaak: de schoonmaak is nog steeds niet goed. WC’s, deurklinken en gangen zijn nog
erg vies. Blijkbaar hebben de schoonmaakmedewerkers te weinig uren om goed schoon te
kunnen maken.
Er zijn zelfs al kinderen die niet meer naar de WC durven, omdat het te vies is.
De komende weken zullen de MR leden foto’s maken van de plekken waar het vies is.
Daarna gaan we weer in gesprek met Henny om te bespreken of er iets kan veranderen.
6. GMR
De eerste vergadering van de GMR is volgende week. Er is een nieuwe voorzitter en een
nieuwe secretaris. Wat heel erg speelt is het enorme lerarentekort. Men zit met de handen
in het haar en denkt na over alternatieve oplossingen. Hiertoe wordt een strategisch
beleidsplan geschreven, dat voor de Kerst klaar moet zijn.
In dit plan worden een aantal speerpunten opgenomen op basis waarvan de nieuwe
schoolplannen geschreven moeten worden. Het schoolplan moet voor de zomer klaar zijn,
en geldt voor 4 jaar.
Binnen de GMR zal ook gekeken worden naar de samenstelling en wordt onderzocht of de
deelnemers meer op deskundigheid kunnen worden geselecteerd.
Verder moeten de leraren beter betrokken worden als het inhoudelijk over onderwijs gaat.
7. Speerpunten MR schooljaar 2018 - 2019
Speerpunten:



Schoonmaak: Allard en Sarah pakken dit punt op
Spelling: Merel en Babette kijken of ze meer aandacht kunnen geven aan spelling, en
variatie in methoden kunnen aanbrengen (schooldictee, creatief schrijven, etc.)

- De oudergeleding van de MR wil graag meedenken over een leuke invulling van de
dagschoolreisjes. De ideeën over de schoolreisjes zullen hiertoe vooraf aan de MR worden
gestuurd.
8. Jaarverslag
Er moet weer een jaarverslag van de MR geschreven worden. Deze moet verplicht op de
website geplaatst worden.
Merel en Marijke maken een start met het jaarverslag, de anderen zullen het verslag
aanvullen.
9. Rondvraag


Het zomerfeest vindt plaats op 21 juni. Bij Marjan zal worden nagevraagd waarom
het weer aan het eind van het jaar gepland is.



Er is een dalend leerlingenaantal op de Burght. Ook zijn er meer kinderen met
Nederlands als tweede taal, die tevens ouders hebben die geen Nederlands spreken.
De vraag daarbij is of de school zich meer op Engelstaligen moet gaan richten. Op de
volgende vergadering zal dit onderwerp geagendeerd worden.



Veel kinderen in groep 8 gaan niet meer naar de overblijf. Anna vraagt waarom de
kinderen niet op school mogen blijven in de pauze en of hiervoor regels zijn
opgesteld? Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Besproken wordt dat het goed zou
zijn om deze via de website te communiceren. De leraren vinden het niet gewenst
dat kinderen niet naar de overblijf gaan, want er gebeurt van alles in de pauze. In de
klassenavonden van groep 8 zal hier aandacht aan besteed worden.



Babette vraagt zich af waarom de pilot met Parro is gestopt: de berichtgeving in de
nieuwsbrief was zeer summier. En waarom is de pilot nooit in de MR aan de orde
gekomen?
Babette vraagt zich af of de resultaten van de enquête over de werkdruk nog
verspreid kunnen worden? Sarah voegt toe dat ze graag wil meedenken over dit
soort zaken in de toekomst, zodat we constructiever samen kunnen werken binnen
de MR en eventueel gezamenlijk tot oplossingen kunnen komen. Merel gaat hier
achteraan, de resultaten zullen op de volgende vergadering geagendeerd worden.
Allard zal aanschuiven bij het overleg met degene die de MFR opnieuw zal inrichten.






Sarah geeft aan dat er minder reacties zijn dan verwacht van ouders over het
afschaffen van de meerdaagse schoolreizen in groep 5,6 en 7. Er zijn zowel negatieve
als positieve reacties gekomen.
Er is gebleken dat, toen er een ouder niet positief reageerde, de directie heeft
aangegeven dat het een beslissing was van de MR om de meerdaagse schoolreizen af
te schaffen. Dit is feitelijk onjuist. De rol van de MR is op dit vlak namelijk adviserend,
en niet instemmend. Dit is voor de vergadering teruggekoppeld naar de directie.

