MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Notulen MR vergadering 7 – 11 – 2017
Aanwezig: Jan-Bernard, Paul, Tim, Judith, Anita, Sylvia, Colinda
Notulant: Liesbeth
Algemeen
1. Opening
Paul heet iedereen welkom en bedankt voor de input.
2. Mededelingen
a. Secretaris: Judith stuurt de MR interessante artikelen over IKC toe.
b. Voorzitter: geen mededelingen.
c. Leden (P)MR: geen mededelingen.
d. Directie: Colinda heeft vooraf een aantal punten gemaild.
- Personeel: Wilhelmien (01-06-2018) en Carry (01-09-2018) gaan met pensioen.
- Leerlingtelling: We hebben op 01-10-2017 218 leerlingen. Dat betekent 17 leerlingen
minder t.o.v. 01-10-2016. Vertrek groep 8 van 42 leerlingen; groei van aanname
leerlingen.
- Leerlingaantallen groep 1-2 januari 2017: Hoe om te gaan met grote kleutergroepen.
Dit is in de bouwvergadering van 06-11-2017 besproken. Terugkoppeling bij MR
vergadering.
- Website: Het MR stuk is aangepast met betrekking tot brief in brievenbus ->
mailadres.
- ZeggeWijzer: Alle nieuwe ouders gaan een ZeggeWijzer ontvangen. Deze wordt op dit
moment ontworpen. Hierin staat kort en bondig informatie over de school.
Hierover zijn geen vragen.
Colinda geeft aan dat eventuele vragen ook via de mail gesteld kunnen worden en niet
hoeven te wachten tot de vergadering.
Zaken op SKOD-niveau worden wel in de MR besproken.
3. Notulen
a. MR: Geen opmerkingen; notulen worden vastgesteld.
b. GMR: Geen opmerkingen.
4. Afsprakenlijst
Onderwerp

Actie door

Klaar d.d.

Reactie

Info over staking doorsturen

Colinda

z.s.m.

Is gebeurd.
Over een nieuwe staking is
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nog geen duidelijkheid.
Colinda heeft een stuk mbt
de implementatie van de
ondersteuningsstructuur
toegevoegd en n.a.v.
feedback team is
‘onderzoek naar passende
pedagogische methode
voor de bovenbouw’
aangepast.

Onderdelen van het jaarplan
anders formuleren

Colinda

z.s.m.

Aantal lesuren op de agenda

Judith

januari 2018

Is gebeurd.

Voorzetje tekst MR voor op
de website

Paul

z.s.m.

Onderdelen Activiteitenplan
MR aanpassen
Navragen MR-cursus nieuwe
leden

Judith

z.s.m.

Judith vraagt Pim om het
mailadres van de MR aan
Paul te koppelen.
Is gebeurd.

Anita

in GMRvergadering

Vindt in Terheijden plaats.
Datum is nog niet bekend.

IKC op agenda volgende
vergadering, m.n. de
verantwoordelijkheid bij
naschoolse activiteiten

Judith

dinsdag 7-112017

Is gebeurd.
Zie punt 7.

Informatief
5. Social return
Tim en Colinda zijn in gesprek gegaan over de mogelijkheden/ kansen voor de toekomst.
Dit blijkt vooral interessant wanneer de aankopen boven €100.000,- liggen. Colinda neemt
dit op met Reint en indien van toepassing ook met de MR. Dit zal voor De Zeggewijzer op
langere termijn zijn. De grootste investeringen hebben in 2017 plaatsgevonden. Mogelijk
is dit op SKOD niveau eerder interessant.
Jan Bernard meldt dit punt in de rondvraag bij de GMR, zodat het in januari daar op de
agenda komt. Tim zal dit daar toelichten.
6. Taakbeleid en uren die de leerlingen maken
Onze onderbouw maakt (te)veel uren omdat zij ook op vrijdagmiddag naar school komen.
Dat geeft echter ruimte voor team studiedagen waarbij groep 1-8 vrij kan zijn en extra
vrije dagen voor groep 1-4. Dan blijven er nog ‘resturen’ over. Colinda heeft de kosten
hiervan door Reint laten berekenen. Dit kost de school op basis van 8 jaar basisonderwijs
ongeveer 160 leerkrachturen = 0,17 WTF = € 6.500,- per jaar.
Dit punt komt in januari terug op de agenda.
7. IKC; verantwoordelijkheid na schooltijd
Degene die de activiteit organiseert, is verantwoordelijk in deze. Dat zal dus de ene keer
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school, de andere keer Eskadee zijn. Wanneer we in de toekomst samengaan speelt dit
niet meer.
8. Hoogbegaafdheid
Colinda heeft de taak duidelijkheid te scheppen over de plusklas en andere activiteiten
met hoogbegaafde kinderen. Is de plusklas de enige activiteit binnen SKOD of gebeurt er
op schoolniveau ook een en ander? De koppeling van plusklas naar basisschool is
summier.
Op SKOD niveau hebben de coördinatoren een basis gelegd voor het opzetten van een
gedragen visiedocument. De volgende vragen zijn aan hun gesteld:
- Wat wil ik behouden/ zou ik graag anders zien op SKOD- en schoolniveau?
- Wat verwacht ik van de stuurgroep – Colinda?
- Wat mag men van mij verwachten op SKOD- en schoolniveau?
- Ik ervaar de SKOD plusklas / 8+ als volgt.
- Mijn ideaalbeeld met betrekking tot onderwijs aan meer- / hoogbegaafde kinderen.
- Dit wil ik nog kwijt.
De verwerking in een PowerPoint komt binnenkort naar de MR. Dit onderwerp kan de
volgende keer opnieuw op de agenda. Belangrijkste punt is dat we vanuit
visie gaan werken met meer- / hoogbegaafde kinderen. Waarom doen we welke
activiteiten en hoe doen we deze. Welk doel hebben we voor ogen?
Op De Zeggewijzer is de keuze gemaakt voor een groep minder, waardoor er ruimte is
ontstaan voor o.a. ‘ondersteuning aan de bovenkant’ door Pim. De bedoeling is kinderen
tools mee te geven die ze ook in de klas kunnen gebruiken. Op schoolniveau zijn wij ook
beleid aan het schrijven: Vanuit een beschrijving van begaafdheid naar de dagelijkse
praktijk. Met welk doel doen we welke dingen? Hoe organiseren we dit?
Colinda schrijft een stukje met betrekking tot de eerste ervaringen hierover in de
Pennewijzer.
9. Tevredenheidsonderzoek 2017-2018
SKOD-breed wordt deelname via WmK (Werken met Kwaliteit) gepland. Dit is bedoeld
voor ouders. Is er een mogelijkheid dat ook leerkrachten deel kunnen nemen?
In april komt dit terug op de agenda.
10. Ziekteverzuim De Zeggewijzer
Dit is 3,8 % t.o.v. 4, 7 % op SKOD-niveau.
Volgende vergadering komt dit terug.
11. Begrotingsgesprek
De conceptbegroting is klaar. Deze is beleidsrijk opgesteld. Hij is besproken met de RvT.
Op SKOD niveau wordt geïnvesteerd op ICT (devices en netwerk), dit is niet meer
meegenomen in begroting van De Zeggewijzer. In 2017 heeft er bij ons op school een
flinke investering plaatsgevonden op ICT, meubilair en inrichting. In 2018 en volgende
jaren ligt de focus op implementatie van ingeslagen trajecten.
We investeren in 2018 in:
- Meubilair voor de hallen.
- Materialen voor doelgericht werken/ gedifferentieerde instructie.
- Wetenschap & Technieklokaal.
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- Hoeken groep 1-2.
- Teamscholing Thinking for learning
- IKC ontwikkeling.
Reint wil, wanneer de MR dit nog wil, graag een toelichting komen geven bij onze MR.
Jan Bernard zal aansluiten bij de GMR als de begroting op de agenda staat.
12. Visie/schoolorganisatie
Hieronder valt het Jaarplan.
Colinda heeft nav vragen uit het team het onderdeel over de Kanjermethode anders
geformuleerd. Voor de hoogste groepen blijkt er een digitale versie van deze methode
te zijn.
Uit de MR komen nog een paar opmerkingen over typefoutjes en paginanummering.
Paul vraagt ivm het Taakbeleid of er al bewust is gekozen om het basismodel te blijven
gebruiken. Dit document is zowel in basis- als in overlegmodel te gebruiken.
Colinda en Nicole (Eskadee) hebben binnenkort overleg met werkgroep IKC Drimmelen.
Er wordt dan een datum gepland voor een bezoek aan de Theresiaschool in Eindhoven,
die ook werkt aan IKC-vorming.
Vanuit de MR worden vragen meegegeven, bv over de structuur van de MR.
Iedereen mailt zijn vragen naar Paul.
Ter bespreking/meningsvormend
13. Website deel MR
Idee van Colinda: groepsfoto erbij. Is ter plekke geregeld.
14. Managementstatuut
Geen nieuwe informatie.
15. Rondvraag
Anita: Is een partnerschap met het CNV nodig voor alle scholen afzonderlijk? Dit kost
€ 890,-. De GMR heeft een partnerschap met AoB.
Na discussie: SKOD kan een algemeen lidmaatschap aangaan. Voor De Zeggewijzer
bevalt de situatie goed zoals hij nu is, het partnerschap wordt voortgezet.
Ieder jaar wordt bij het CNV een bijscholing gepland.
Partnerschap is ondertussen bevestigd.
Anita: Zij stuurt een mail naar het CNV ivm de staking. Er is niet uitbetaald. Volgens Reint
mag er niet uitbetaald worden.
Jan Bernard: Reint wil de individuele bankrekeningen van de MR afschaffen. Wat is
hiervan de reden? Dit zou gedaan worden om oneigenlijk gebruik (bv oppotten) te
voorkomen. De MR van De Zeggewijzer vindt financiële onafhankelijkheid een must!
Het is beter om de betreffende MR’s aan te spreken.
Jan Bernard brengt dit standpunt in tijdens de GMR-vergadering.
Tim: Op donderdag 11 januari is er een nieuwjaarsborrel. Ook de MR moet
vertegenwoordigd zijn.
INSTEMMING VERLEEND MET:
AFSPRAKENLIJST
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Onderwerp

Actie door

Info over staking doorsturen, indien
nodig.

Colinda

Mailadres MR regelen.

Judith

z.s.m.

Social return in GMR

Jan Bernard, Tim

GMR-vergadering

Leerlinguren, hoogbegaafdheid
(indien wenselijk), ziekteverzuim op
agenda

Judith

jan. 2018

Stukje schrijven over ondersteuning
meer- / hoogbegaafde kinderen
voor de Pennewijzer

Colinda

volgende Pennewijzer

Tevredenheidsonderzoek op agenda

Judith

april 2018

Vragen opstellen over MR in IKC
naar Paul mailen.

Iedereen

z.s.m.

Financiële onafhankelijkheid MR in
GMR

Jan Bernard

GMR-vergadering.
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Klaar d.d.

