Notulen MR-vergadering 22 mei 2019
Aanwezig: Saskia Houwing, Atke Wegerif, Marianne Koster, Jeroen Bolwerk, Sebastiaan
Bastiaans, Mariska van Woerden, Paul Schoe, Robert Kalle
Afwezig: Opening
Notulen
Geen op- of aanmerkingen
GMR
De afgelopen keer was een prettige samenkomst in de Stadsherberg. De laatste
vergadering die daarvoor plaats heeft gevonden was er ééntje die een prettige sfeer
verlopen is en waar- bij allerhande onderwerpen besproken zijn. De notulen hiervan zijn te
vinden op de site van Stichting OOK.
Terugkoppeling verkeersplan gemeente
Als reactie op de presentatie van Jeroen en Sebastiaan heeft de gemeente laten weten dat
de problematiek wordt erkend. Een structurele oplossing is alleen niet direct voor handen.
OP korte termijn zou de rijrichting op de parkeerplaats achter school aangepast kunnen
worden, zoals door Jeroen en Sebastiaan is voorgesteld. De gemeente onderzoekt of
hiervoor financiële middelen zijn. Ingrijpendere maatregelen moeten worden meegenomen
bij het inrichtingsplan Entree Boven Havenstraat. Of en hoe dit gehonoreerd gaat worden
kan de gemeente nu nog niet zeggen. De school kan meedoen in het participatietraject en
op die manier vinger aan de pols houden. School wordt daarover binnenkort nader
geïnformeerd.
Jeroen en Sebastiaan sturen als reactie hierop een scherpe reactie waarin ze meer
duidelijk- heid en medewerking eisen en tevens druk uit te oefenen.

Onderzoekscore RTL
De scores die RTL heeft gepubliceerd resulteren in een lijst waarin de Engelenberg onderaan
in de ranking voorkomt. Sebastiaan geeft aan dat dit iets is wat ouders bezighoudt. Wellicht
is het verstandig dat school hierover nadenkt, zodat er terdege en genuanceerd op gereageerd kan worden indien ouders met vragen of opmerkingen hierover komen. Saskia
refereert naar een artikel dat de visie en de mening vanuit school prachtig onderschrijft:
https://www.lbbo.nl/userdata/Materialenbank/BBM-2019/mrt-19-12-17-Eindtoets.pdf

Het is jammer dat ouders geen idee hebben hoe een dergelijke ranking tot stand komt en
dat het een gemiste kans is dat er geen contact gezocht wordt met de directie om
informatie hierover in te winnen, terwijl deze ranking heel mooi weerlegd kan worden. Wij
geloven in ons onderwijs, in de borging hiervan en de resultaten op het gebied van de
individuele leerlingontwikkeling die dit met zich meebrengt.
Schoolplein
Jeroen geeft aan er jaarlijks subsidies beschikbaar zijn om het schoolplein te vergroenen.
Een kans die we niet zomaar moeten laten schieten. Echter, op dit moment hebben we te
maken met de BSO en peuterspeelzaal en moeten we ons plein nog delen. Mocht dit in de
toekomst veranderen, dan is deze subsidie zeker iets waar we gebruik van willen gaan
maken.
Inloopochtend 24 mei
Komende inloopochtend is onder andere ‘Social Media’ als onderwerp op de gespreksagenda gezet. De animo voor de inloopochtend loopt terug. Mariska van Woerden is deze
keer aanwezig en zal zorgen voor een visuele uitnodiging om ouders extra te attenderen op
deze ochtend. Mocht deze vorm van ouderparticipatie doodbloeden, dan moet er
nagedacht worden over een andere vorm. Op de agenda van de eerstvolgende
MR-vergadering zal dit meegenomen worden, evenals het verslag van de inloopochtend die
gaat komen, met daarbij de vraag hoe beiden in de toekomst voortgezet kunnen/gaan
worden.
Mededelingen Directie
- Marielle is officieel met zwangerschapsverlof. Juf Suzanne is degene die Marielle tot aan
de zomervakantie vervangt. Haar vervanger voor na de zomer is al geregeld: Juf Marlies is
een zeer ervaren daltonleerkracht en komt ons na de zomer versterken.
- Juf Marlous is ook zwanger! De ouders van haar groep zijn al op de hoogte en volgende
week komt dit ook in het maandnieuws. Dat betekent er voor volgend jaar drie nieuwe
leerkrachten nodig zijn, omdat helaas Ertugrul vertrekt.
- Er is onlangs een vacature uitgegaan en dat heeft geresulteerd in een flink aantal sollicitanten, die al hebben plaatsgevonden. Gisteren heeft meester Martijn een dag meegelopen
om te kijken en om een proefles te geven in groep 8, met een positief resultaat: Na de
zomer komt hij ons team komt versterken.
Het vakantierooster is bijna rond. Rondom de meivakantie zijn wat haken en ogen.
Kindvrije dagen en de inzet van de vakleerkracht gym zijn zaken die het afgelopen jaar
uitgeprobeerd. Kindvrije dagen zijn organisatorisch en financieel niet meer mogelijk in het
komende jaar. Wellicht kunnen de dagen waarop administratieve taken gedaan kunnen
worden op een andere manier ingeroosterd worden, waarbij het hele team tegelijkertijd en
dus op dezelfde dag met dergelijke taken bezig gaan.
School-app: Saskia en Marlous zijn zich aan het verdiepen in het ontwikkelen van een
school-app, waarmee de communicatie vanuit school naar ouders gedaan zou kunnen
worden. Mocht het zover zijn, dan komt er een uitgebreid implementatieplan voor het team
voor het juiste gebruik hiervan. Het team heeft aangegeven echt voldoende tijd te willen
krijgen in de voorbereiding op het gebruik van de app. Vanuit de MR wordt aangegeven dat

het verstandig is om bij ouders aan te geven dat er wordt gewerkt aan de ontwikkeling
hiervan en dat een testfase aan het begin van het nieuwe jaar prima is. Als de app na een
vakantie in het volgende schooljaar definitief in gebruik gaat worden, is dat een prima plan.
Rondvraag
Robert geeft aan erg druk te zijn met zijn nieuwe baan. Dat is lastig te combineren met zijn
voorzittersrol in de MR. Om die reden geeft hij aan dat het wellicht verstandig is om een
stapje terug te doen en zijn voorzittersrol op te geven. De vraag wie deze rol op zich zou
willen nemen, is gesteld. Omdat Robert en Jeroen beiden niet aanwezig kunnen zijn op de
volgende MR-vergadering, wordt de datum hiervoor verschoven naar 18 juni (ipv 20 juni).
De fout die gemaakt is in de normering van de Eindtoets heeft voor onze school weinig
consequenties: Er is een mail naar ouders uitgegaan, waarin aangegeven is dat hierdoor de
eindscores een week later pas met ouder gecommuniceerd kunnen worden. Verder zijn er
geen grote gevolgen.

