Notulen M.R.-vergadering maandag 26-03-2018
Aanwezig:
Oudergeleding: Meryem Janse (voorzitter) en Gijs Jaspers
Personeelsgeleding: Marko van Koningsveld en Peter Spekschoor ( secretaris )
Toehoorder: Nanneke Pol (directeur)
Gast: Louis van Stiphout (bestuursdirecteur)
1. Opening door Meryem; Louis van Stiphout wordt welkom geheten
2. Vragenrondje t.a.v. huisvesting. Insteek: verheldering en meedenken over zorgen en vragen
t.a.v. mogelijke huisvesting Slingerbos. Vooraf opgestelde vragen worden door Louis
beantwoord. Louis schetst de situatie t.a.v. de huisvesting problematiek van de Zonnewijzer en
de geldstroom binnen de stichting.
3. GMR:
Vrijgekomen stakingsgelden worden door de Zonnewijzer ingezet om leerkrachten een dag extra
uit te roosteren. Dit om de werkdruk te verlagen. Dit idee wordt door meerdere scholen
overgenomen. Alle scholen hebben een top 5 opgesteld voor oplossingen voor het verminderen
van werkdruk. Het bestuur heeft hiervan een algemene top 5 van gemaakt en zal met extra
vrijgemaakt geld hierin investeren.
Het formatieplan is goedgekeurd
Het RI & E ( Risico Inventarisatie en Evaluatie): knelpunten hieruit worden aangepakt.
4. Werkdrukverlagend budget vanuit ministerie i.c.m. formatie: Dit zijn structurele extra
gelden die op de formatiegelden komen. In eerste instantie is dit een extra bedrag van 155 euro
per lln. Wij willen dit gaan inzetten voor onderwijsassistentie. De formatie van de scholen van
het conglomeraat is bekend.
5. Planning roostervrije-, piek- en scholingsdagen: Bij de planning hiervan wordt rekening
gehouden met de wens van ouders om deze dagen aan een weekend te koppelen en met de
werkdagen van collega's. Bij een volgende planning zal hier opnieuw rekening mee gehouden
worden. Gijs oppert of ook kinderen een soort van piekdag kunnen krijgen, zo kunnen ook zij één
of twee keer per jaar naar eigen believen een vrije dag opnemen. Nanneke voegt hieraan toe, dat
elk kind voor bijzondere gelegenheden al een vrije dag kan aanvragen.
6. Pleindienst/TSO: De middagpauze is gesplitst. Groep 1 t/m 6 gaat van 12.00-12.30 uur naar
buiten (op het voor- en achterplein) met pleinwacht (ouders en leerkrachten). De groepen 7&8
gaan van 12.30 -13.00 uur naar buiten (alleen het voorplein én de schommel) met pleinwacht.
Voordeel: meer rust en ruimte voor de kinderen om te spelen. Nadeel: leerkrachten van groep
7&8 spreken en zien collega's tijdens de pauze niet meer.
7. Stand van zaken rond digitalisering en onderwijs: Er worden voorbereidingen getroffen om
uiteindelijk voor voldoende devices toegerust te zijn (aanpassing Wifi). We zitten midden in een
gedegen onderzoek om te komen tot de juiste aanschaf. Het betreft niet alleen de keus voor een
juiste device, maar ook de juiste methodes. Touchborden zijn al wel aangeschaft en leerkrachten
krijgen hiervoor extra uitleg en instructie.
8. Rondvraag en sluiting: Meryem vraagt of er al een wensenlijstje is vanuit het team voor de
aanschaf van materialen (geen leermiddelen). Er zijn voldoende ouders voorhanden, die binnen
hun netwerk, bij de aanschaf hiervan van dienst kunnen zijn. (te denken valt aan: robots,
schaakspel op 't plein, 3-d printer) In de eerstvolgende leerkrachtenkring zal het ter sprake
komen. Marko zal het wensenlijstje aan Meryem mailen.
Sluiting: 21.10 uur

