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Notulen MR-vergadering OBS Het Eiland
Datum

23 mei 2018

.aanwezig (+)
.afwezig (-)

Aanvang

AT - Aytaç Tekintürk (V)
NW - Nancy Weema
IH - Ivanka van Herwijnen (leerkracht)
RN - Ruth Noordpool (leerkracht, N)
PdJ – Pim de Jong (directie)

.notulist (N)
.vergadervoorzitter (V)

19:30 uur

locatie

Kamer Directie

+
+
+
+
+

1. Goedkeuring vorig verslag
 Het verslag van de vorige MR is goedgekeurd.
2. Actiepunten uit vorig verslag
 Status leerkrachten groep 1-2 en 2-3
 PdJ licht toe hoe het zit met de inzetbaarheid van Rosanna en Wil.
3. Punten vanuit de directie
 PdJ deelt de Centrale Schoolgids van Zaan Primair scholen met de MR, als
er nog vragen en/of opmerkingen zijn kunnen deze naar PdJ gemaild
worden.
 PdJ deelt het concept urenberekening voor volgend schooljaar.
 PdJ geeft aan dat de jaarkalender in samenwerking met de leerkrachten zal
worden opgesteld, dit jaar heeft PdJ dit zelf gedaan.
4. Formatie 2018-2019
 Zoals in de vorige MR aangegeven door de oudergeleding van de MR zijn er
grote zorgen over de voorgestelde groepen, met name in de onderbouw. In
de nieuwe groepen 4 en 4/5 staan veel verschillende leerkrachten, nl 5. Dit
is sociaal emotioneel niet wenselijk voor deze kinderen, zij bouwen hierdoor
geen band op met de leerkracht om zich bijvoorbeeld veilig te voelen. Door
het dagelijkse contact tussen leerkracht en leerling wordt deze band
opgebouwd, dit is hier absoluut niet het geval. Ook is hierdoor onduidelijk
wie het eigenaarschap heeft over deze kinderen.
PdJ geeft aan dat hij dit zich niet heeft gerealiseerd heeft is en heeft nog
geen antwoord op dit vraagstuk.
 Ook de besteding van de werkdrukgelden is voor de MR niet duidelijk. ATK
geeft aan dat in de GMR is gemeld dat de werkdrukgelden echt besteed
moeten worden om de werkdruk te verlichten door de formatie minimaal
gelijk te houden en niet voor overige financiën. In de voorgestelde formatie
stijgt het leerlingenaantal licht en is er een groep minder dan het huidige
schooljaar. Als een 2e kleutergroep gestart zitten we op hetzelfde aantal
groepen als dit schooljaar, dit staat los van het eerder genoemde punt en de
grote groepen in de bovenbouw. De MR geeft aan dat dit is een verkeerd
signaal richting de ouders en ook de leerkrachten.



De MR wilt graag een goed overzicht en betrokken worden zodra bekend is
wat het leerlingenaantal voor volgend schooljaar is zodat er meer
duidelijkheid ontstaat in de formatie, groepsindeling en de besteding van de
werkdrukgelden. Als dit bekend is voor de volgende MR kan hier een extra
overleg ingelast worden.
De MR geeft nogmaals aan dat goede communicatie richting de huidige
groep 3 en dat een informatiesessie nu wel gepland moet gaan worden.

5. School Ondersteunings Plan (SOP)
De SOP wordt doorgenomen en op- en aanmerkingen aan PdJ doorgegeven, deze
worden aangepast en definitief gemaakt.
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6. CITO
De oudergeleding geeft aan dat in groep 3 rekenen en taal anders is afgenomen dan
met de leerlingen is geoefend.
PdJ geeft aan dat deze zaken worden opgepakt in de CITO eind toets in juni.
De MR geeft aan dat het wellicht een goed idee is om op een ouderavond of in een
nieuwsbrief ouders te informeren over de CITO methodiek.

7. Schoolkorfbal.
Wederom is de organisatie rondom het korfbal niet goed gegaan, via de app zijn
ouders maandagmiddag geïnformeerd over het feit dat hun zoon/dochter dezelfde
avond nog moest korfballen. Ook hebben de kinderen minimaal geoefend tijdens de
gymlessen. Dit signaal wordt nu al 4 jaar gegeven door de MR maar wederom is hier
niks mee gedaan. Ook het schoolvoetbal is niet helemaal vlekkeloos verlopen.
PdJ geeft aan dat hij de situatie met Onne heeft besproken en dit in het vervolg zal
monitoren.
Rondvraag
Geen
Volgende MR vergadering:
o Woensdag 27 juni 2018
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