Notulen MR vergadering
Datum: 9 november 2015
Aanwezig: Judith van Wessem (vz.), Kees van den Berg, Marlies Lamens, Eric Grob, Bianca Derksen, Mirl
Mutter, Rutger-Jan Berkeljon, Bas Tenten, Johan Bosma, Olivier Glas(not.)
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Kennismaking nieuwe leden. Ieder stelt zich kort voor en vertelt over de eigen motivatie voor
deelname aan de MR.
Notulen van de vorige vergadering. De notulen zijn goedgekeurd. Eric stuurt de notulen door naar
Priscilla.
Het School Ondersteuningsprofiel (dit bestaat al langer maar is nooit besproken). Johan licht het
SOP toe. Een verplicht document voor elke school over ondersteuning in het kader van passend
onderwijs. Elk school moet zicht hebben op het eigen ondersteuningsprofiel, bijvoorbeeld goed in
taalondersteuning en minder goed in ondersteuning bij syndroom van down. Het doel is dat binnen
Arnhem alle ondersteuningsvragen gedekt zijn (samenwerkingsverband in ontwikkeling). Als
school wordt je hier ook op afgerekend. Docenten worden geënquêteerd. Belangrijk dat de MR
blijft volgen hoe het met de leerlingenzorg gaat, met name wat hiervan (concreter) in het
schoolplan beschreven wordt.
Het passend onderwijs kan veel druk veroorzaken op het school en de leerkrachten. Hierdoor komt
het mogelijk vaker op de agenda. Ook als een kind niet goed lijkt te passen is er zorgplicht en
moet een andere school gevonden worden, of het kind moet alsnog geplaatst wordt. Er is een
korte discussie over de voor- en nadelen van een generalistisch versus een meer specialistisch
ondersteuningsprofiel.
Afspraken rond de begroting voor 2016. Definitieve begroting is er nog niet maar wel een verslag
van startgesprek. Johan geeft uitleg over het verslag van de begrotingsverslag. Definitieve
formatie wordt n januari bekend gemaakt. De definitieve begroting is in de maak. Moderne
onderwijsmethoden brengen veel kosten aan ICT-licenties met zich mee.
De kosten voor zwemonderwijs kunnen heroverwogen worden. Dit is een discussie waard. Veel
kinderen krijgen al zwemles. Volgend jaar (22 februari) moet dit opnieuw op de agenda (actie
voorbereiding Olivier en Bianca), informatie De ervaring is dat het niveau in zwemvaardigheden
binnen een klas ver uit elkaar ligt. De MR heeft adviesrecht over de begroting. In december moet
dit dus op de agenda.
Extra groep en huisvesting. Er is voorlopig geld voor 15 groepen. Vorig jaar waren er drie
kleutergroepen. Het bestuur heeft toen een extra kleutergroep financieel ondersteund. Nu spant
het er om. Bij groei wordt het gebouw te klein. Er is een aanvraag gedaan voor twee extra
noodlokalen. De docenten missen ook een docentenlokaal. Deze aanvragen moeten nu nog door
de bezwaarprocedures. Over twee tot drie weken moet hier duidelijkheid over komen.
Qua aanmeldingen loopt het nog geen storm. Er lijken 16 nieuwe leerlingen aan te komen die in
de bestaande groepen geplaatst kunnen worden, maar dan wordt de grens van 30 overschreden.
Er zijn teveel leerlingen voor het huidige aantal groepen en te weinig om een extra groep inclusief
huisvesting rendabel te laten zijn.
Inzet/overgang naar nieuwe directeur. Mogelijk ook verslag van sollicitatiecommissie? Marlies
(MR) en Mirl (team) hebben met een aantal anderen in de sollicitatiecommissie gezeten. Van drie
kandidaten bleek er een heel geschikt. Deze is doorgegaan naar een tweede ronde. Er leek een
goede match te zijn. Inmiddels is het besluit genomen dat deze kandidaat (van een andere school
van de basis) na de zomervakantie gaat beginnen. Johan blijft tot die tijd. Het geheel is heel
zorgvuldig gelopen en het bestuur ondersteunt de langere overbrugging door Johan. Marlies en
Mirl hebben alle ruimte gevoeld om een keuze te maken.
Het idee is om in januari een informatie-avond te organiseren waar (naast andere onderwerpen)
de nieuwe directeur voorgesteld wordt. In het voorjaar (4 april) dan een kennismaking en
beginnende betrokkenheid met de MR.
Johan schuift alles wat te maken heeft met schooljaar 16-17 door naar de nieuwe directeur.

7.

Groep 8. Afgelopen periode zijn in de Flitsen factoren die maken dat het spaak loopt. Dit heeft te
maken met wisselingen voor leerlingen en wisseling van leerkrachten. Dit vraagt aandacht want
soms is er storend gedrag. Kinderen hebben zich niet altijd veilig gevoeld. Johan heeft hierin ook
zelf geïntervenieerd (bijvoorbeeld apart zetten van leerlingen die zich storend gedragen). Ook is er
een ouderavond geweest. Afgesproken dat ouders sneller betrokken worden. Ook social media
werden door kinderen hierbij misbruikt. Het was een vervelende situatie, maar lijkt nu wel onder
controle. De ouders zijn positief over de aanpak door school. De vraag is hoe beleidsmatig
preventie gedaan kan worden tegen dit soort ontwikkelingen.
Continurooster. Het docententeam heeft nog geen standpunt in kunnen nemen. Voor 14 december
wordt dit door het team besproken worden (actie Mirl). Olivier stuurt het werkdocument nog een
keer rond. In samenhang hiermee wordt het overblijven ook een afzonderlijk agendapunt, omdat
dit niet soepel verloopt.
Schoolluchtklimaat. Het traject loopt nu al heel lang. Johan, Judith en Eric zijn betrokken. Manon
Kets (Basis) heeft met de wethouder gesproken. De school is bovenaan de lijst gekomen qua
urgentie. Intussen is er een nieuwe gemeenteambtenaar verantwoordelijk geworden voor het
luchtklimaat in het schoolgebouw. Deze is beslissingsbevoegd. Er zijn wel stappen, maar het gaat
langzaam. Concreet is nu nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Eric heeft wel informatie
ingewonnen. Ondertussen hebben leerlingen en personeel nog steeds hinder. De basis heeft het
gebouw nog niet geaccepteerd.
Visievorming school. Het docententeam wil graag een visie/ missie; een kapstok voor het
onderwijs. Dit schooljaar is een traject gestart om de identiteit van de school helder te krijgen. De
identiteit is helder geworden. Nu worden stappen genomen om dit na te leven in de uitvoering van
het onderwijs. De school wil zich graag profileren met bewegingsgericht leren en cultuureducatie
(ons brein creatief laten zijn). Judith heeft een A4tje uitgedeeld met informatie hierover. Judith wil
graag feedback vanuit de oudergeleding hierover. Het lijkt een goed idee om dit ook vooral aan
(de eigen) kinderen voor te leggen. Reacties sturen naar Judith.
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Rondvraag
Kees: Afgelopen GMR is gegaan over de samenwerking met het bestuur van Fluvius. Delta houdt de boot nog
steeds af. De bedoeling dat er kennisgemaakt wordt met de scholen van Fluvius in de wijk. Zorg is wat dit
financieel bekend, aangezien Fluvius recent nog in financiële problemen was. Er mag niet gefuseerd worden
tussen openbare en protestant-christelijke scholen. Over twee weken heeft de GMR de begroting op de agenda
staan.
Rutger-Jan: enthousiast om als ouder betrokken te zijn activiteiten gericht op bewegen en/ of cultuur.
Volgende MR-vergadering:
14 december, 19.30.
_________________________________________________________________________________________
Overzicht actiepunten:

Nr.
1
2

Actiepunt
In docententeam standpunt t.a.v.
continurooster helder krijgen.
Reacties sturen naar Judith over de
profilering van de school.

Actiehouder
Mirl

Status

Allen
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