Notulen vergadering Medezeggenschapsraad, donderdag 24 mei 2018
Aanwezig
Leerkrachten:
Ouders:
Directie:

Angela Hoek-van Loo, Amanda Tschin
Astrid van den Arend (notulen), Vanessa Boender
Sylvain Bogerd, Linda de Wit

1. Opening
Geen bijzonderheden

2. Vaststellen van de agenda
Angela wil graag het overleg met de leerlingenraad toevoegen bij punt 5.
Vanessa wil graag weten hoeveel Engels er op school gegeven wordt (aan welke groepen) en of het
niveau aansluit op het niveau van het vak Engels op het voortgezet onderwijs en het tweetalig
onderwijs van het voortgezet onderwijs. De vraag over de aansluiting met het VO kan niet zo
makkelijk beantwoord worden. Angela en Amanda zullen dit onderwerp meenemen naar het team en
later op de agenda terug laten komen.

3. Mededelingen (ouders; leerkrachten)
Geen mededelingen

4. Ingekomen post
- Tijdschrift onze school
- Reactie van de gemeente Hellevoetsluis op onze mail over de (on)veiligheid van de
oversteekplaats. De gemeente zal dit meenemen in het overleg met de politie en vraagt naar een
contactpersoon die namens de school betrokken is bij verkeersveiligheid. Deze vraag is bij
Sylvain en Linda neergelegd.

5. Punten uit het activiteitenplan en overige vergaderpunten
a. Ontwikkelingen mbt kunst- en cultuuronderwijs
Er zijn geen grote nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Er zijn wel plannen voor groep-doorbroken
crea in de boven- en onderbouw.
b. Ontwikkelingen aanbod begaafde leerlingen
Er is lesmateriaal door Margriet ontwikkeld en daar hebben ook kinderen mee gewerkt onder
begeleiding van Dave. Doordat de inzet van Margriet en Dave ook op veel andere plekken op
school nodig is, is dit niet verder van de grond gekomen. De school zelf is eigenlijk ook te klein om
echt personeel vrij te roosteren voor een soort Plus-groep. Voor het aanbod aan begaafde
leerlingen zijn we dus afhankelijk van de Plusgroepen die door Primo georganiseerd worden.
c.

Budget professionalisering / deskundigheidsbevordering
Met de directie moet besproken worden of er voor de teamleden nascholingsbudget beschikbaar
is voor korte cursussen. Dit punt moet dus toegevoegd worden aan agendapunt 7.

d. Contact leerlingenraad
Angela en Amanda hebben een overleg gehad met de leerlingenraad. De leerlingen in de
leerlingenraad hebben aangegeven dat ze niet tevreden zijn met hoe het schoolplein geworden is.
Ze vinden dat het niet voldoende lijkt op het plan dat ze gemaakt hadden. Ze hadden daar veel tijd
en energie in gestoken en voelen zich nu niet helemaal serieus genomen. Dit is natuurlijk erg

jammer. Er is niet voldoende aan hen duidelijk gemaakt dat de wensen die er lagen financieel niet
haalbaar waren. Dit had beter gekund. Angela en Amanda zullen dit aan de directie doorgeven en
met Margriet bespreken.
De leerlingenraad heeft ook een nieuw onderwerp uitgekozen om zich mee bezig te houden. Ze
gaan nu kijken naar de voor- en nadelen van een continurooster.

6. Vaststellen notulen en actiepunten vorige vergadering: 29 maart 2018
De notulen worden vastgesteld.

7. Informatie en mededelingen van en vragen aan de schoolleiding
Vanuit de directie:
a. Formatie 2018/2019
De formatie en de bezetting van de units zijn rond. Deze kan morgen ook aan de ouders bekend
gemaakt worden. Evelien is een nieuwe fulltime leerkracht die afkomstig is van obs Markenburg
uit Geervliet. Margriet zal op woensdag ingezet worden in unit 3/4. Vooralsnog is het financieel
niet haalbaar om Margriet helemaal vrij te roosteren voor IB-taken. De school blijft hierover wel
met Primo in gesprek. Saskia (invalpool) en Karin (invaller) zullen de school verlaten.
b. Klimaatsysteem, stand van zaken
De luchtbehandelingskast is vervangen. Deze nieuwe kast kan de lucht ook verwarmen. Hierdoor
zal het in de winter veel aangenamer moeten zijn. Verder kan het nieuwe systeem ’s nachts meer
koude lucht binnenlaten. Dit zou in de zomer iets kunnen schelen. Het is in de units van de
bovenbouw nog steeds erg warm. Dit komt ook doordat de zonwering niet naar behoren werkt. Er
is al meermalen onderhoud gepleegd, maar de schermen gaan voortdurend omhoog en omlaag
en lijken verkeerd geïnstalleerd te zijn. Het blijft een aandachtspunt om dit opgelost te krijgen.
c.

Eindtoets groep 8
Alle leerlingen van groep 8 hebben de IEP-eindtoets gemaakt. De norm is gehaald! Gecorrigeerd
voor het leerlinggewicht was de te halen normscore 77,6, en er is 77,7 gehaald. De resultaten van
de eindtoets laten dus al een paar jaar een stijgend lijn zien. Opvallend is dat het onderdeel taal
beter gemaakt is dan verwacht en rekenen juist iets minder goed. Hier zal nog naar gekeken
worden. Op basis van de individuele toetsresultaten moeten eventueel 3 (van de 18)
schooladviezen voor leerlingen bijgesteld worden. De betreffende ouders zullen op school worden
uitgenodigd.

Vanuit de MR:
d. Besteding werkdrukgelden
Het team heeft ervoor gekozen om de werkdrukgelden te besteden aan een Rots & water training.
Deze training gaat over sociaal gedrag. De leerkrachten verwachten dat zij hierdoor pedagogisch
sterker zullen zijn en zo minder werkdruk zullen ervaren.
e. Bezoek mbt informatie continurooster
Sylvain heeft een bezoek gebracht aan obs het Overbos in Oostvoorne. Deze school heeft sinds
dit schooljaar een continurooster obv gelijke dagen. Het Overbos had het najaar voorafgaand aan
dit schooljaar onderzoek gedaan. De leerkrachten daar ervaren het nieuwe rooster als prettig.
Omdat er minder overgangsmomenten zijn voor de kinderen is er meer rust in de school. Op het
Overbos is er voor gekozen om de pauzes van de leerkrachten te laten opvangen door het
ambulante personeel zoals de directeur, schoolleider en intern begeleider. Dit maakt het systeem
kwetsbaar en kan dus betekenen dat de pauzes van het personeel er soms bij in schieten.
Doordat er op die manier ook minder gezamenlijk pauze gehouden kan worden zijn er ook minder

ontmoetingsmomenten voor het team. De kinderen zijn in dit rooster eerder naar huis, waardoor er
‘s middags meer tijd overblijft voor niet lesgebonden taken. Sylvain heeft formats van brieven en
de presentatie van het Overbos meegekregen. Het Overbos had verder nog afspraken gemaakt
met de BSO. Omdat de kinderen eerder vrij zijn, wordt de tijd op de BSO langer. Dit brengt extra
kosten met zich mee. In Oostvoorne is er een overgangsregeling waarbij het eerste jaar een
gereduceerd tarief geldt voor het extra opvanguur.
f.

Nieuwe privacywetgeving / Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Sylvain heeft ter informatie een e-mail over het traject van PRIMO op dit gebied doorgestuurd.
Onderwijsinstellingen hebben nog twee jaar de tijd om de AVG op orde te krijgen, maar moeten
hiermee ondertussen wel aantoonbaar bezig zijn. PRIMO heeft het CED ingehuurd om het hele
traject te begeleiden. Ook heeft PRIMO inmiddels een privacyfunctionaris benoemd. De
eerstvolgende stap die nu gezet wordt is een inventarisatie van alle software en welke
privacygegevens er in elk pakket vastgelegd worden.
Astrid vraagt hoe er om gegaan moet worden met foto’s van activiteiten die ouders in groeps-apps
delen. Hier staan soms meer kinderen op dan alleen de kinderen van de ouders uit de app. Linda
geeft aan dat in het gedragsprotocol is opgenomen dat dit niet toegestaan is.

g. Ontruimingsplan/-oefening
Het plan is aangepast en moet weer met de BHV’ers besproken worden. Elke unit beschikt weer
over een sleutel van de voetbalkooi, waardoor deze weer als vluchtuitgang gebruikt kan worden.
Er komt dit schooljaar nog een oefening.
h. Budget professionalisering / deskundigheidsbevordering
Er is nascholingsbudget in de begroting opgenomen. Leerkrachten kunnen een aanvraag doen in
de POP-gesprekken. De PRIMO-acadamy komt weer terug met cursussen uit het budget van
PRIMO.

8. Rondvraag
Nog enkele mededelingen vanuit de directie:


PRIMO heeft voor alle scholen het schoonmaakcontract met HAGO opgezegd om
kwaliteitsredenen. Dit contract loopt nog voor de zomer af. Er is een aanbesteding voor een
nieuw contract.



Er is nog steeds onrust in het land over de vrijwillige ouderbijdrage die scholen mogen vragen.
Omdat het een vrijwillige bijdrage betreft, kan het ouders niet verplicht worden deze te
betalen. De scholen willen geen kinderen uitsluiten van activiteiten en ook de rekening niet bij
andere ouders neerleggen die wel kunnen / willen betalen. PRIMO is momenteel op zoek naar
financiële middelen om te kijken of een bedrag van € 25,- per leerling aan de scholen
beschikbaar gesteld kan worden. De vrijwillige ouderbijdrage zou dan kunnen vervallen.

Vragen vanuit de oudergeleding:


Start unit 3/4 volgend jaar weer apart?
Dit is wel de bedoeling, maar zal minder lang duren dan dit schooljaar. Waarschijnlijk
ongeveer tot aan de herfstvakantie, in elk geval minimaal 4 weken.



Wordt de groepsindeling voor het einde van het schooljaar aan de kinderen bekend gemaakt?
Ja, dat is zo



Is het in de planning van volgend schooljaar mogelijk om studiedagen en vrije middagen meer
te clusteren?
Voor de school zijn losse studiedagen belangrijk omdat er dan meer tijd is om tussen de
studiedagen aan de ontwikkelingen te werken. Het clusteren van vrije middagen kan ook niet.

Er gelden regels voor het maximaal aantal gebroken schoolweken ( muv feestdagen). De
school gebruikt het maximum aantal van 7 gebroken weken al voor de studiedagen. Er
kunnen dus geen andere hele vrije dagen gegeven worden.

9. Vaststelling prioriteiten volgende vergadering en/of afwijkingen van het
vergaderrooster.
De volgende vergadering is op donderdag 28 juni. Geplande onderwerpen:
-Binnenklimaat
-Schoolgids
-Vergaderdata 2018/2019
-Zwemprotocol
-Rooster van aftreden MR-leden

10. Sluiting

Actiepuntenlijst
Actiepunt

Verantwoordelijke

Uitzoeken norm opslagfactor PRIMO voor cao

Sylvain

Voorstel rondsturen vergaderdata 2018/2019

Sylvain

