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MR vergadering
notulen

Datum
Plaats
Tijd
Voorzitter
Verslaglegging

: 31 mei 2018
: Pijlstaartschool Vinkeveen
: 19:30 – 22.00 uur
: Olaf van Veen
: Marleen Visschers

Aanwezig

: Brigitte van Kooten, Miriam van der Linden, Rianne Bots, Bert van Diemen,
Jan Pieter Braam en Sonja Mons

Afwezig

:-

1) Opening
Olaf opent de vergadering.
Een speciaal welkom aan Jessica en Anne. Zij presenteren het cultuureducatieplan.
Dit beleidsstuk hebben zij geschreven vanuit hun rol als cultuurcoördinator.
Olaf voegt één punt aan de agenda toe: de gelden die vrijkomen t.b.v. de
werkdrukvermindering.
Er zijn geen ingezonden stukken.
2) Cultuureducatieplan
Dit ontwikkelplan is eerder al gepresenteerd in het team. De uitvoering zal schooljaar 20182019 starten.
Actie:
In de Pijlsnel zal een stukje over dit nieuwe cultuurplan geplaatst worden met een verwijzing
naar de website, waar het gehele document te vinden is.
3) Update lopende acties
Schoolondersteuningsprofiel

MR op de website
GMR

Jaarplan 2017/2018

De ib’ers hebben in het ib- netwerk gewerkt aan dit
document, maar is nog niet afgerond.
De eerste MR- vergadering in het schooljaar
2018/2019 wordt het schoolondersteuningsprofiel op
de agenda gezet.
De site is niet up-to-date.
Rianne zal haar stukje tekst aanleveren.
De notulen van de vorige GMR- vergadering (20
februari 2018) zijn goedgekeurd.
Olaf zal deze delen met de MR.
De eerste MR- vergadering in schooljaar 2018/2019
zal het jaarplan van 2017/2018 geëvalueerd worden
en het jaarplan 2018/2019 gepresenteerd worden.
Actie:
Volgend schooljaar het jaarplan als vast agendapunt
opnemen. De oudergeleding van de MR geeft aan

Stakingsgelden

Inzet ERD- gelden

dit meer als leidraad te willen gebruiken.
Er is een overzicht van ingehouden gelden verstuurd
naar alle scholen.
De personeelsgeleding van de MR heeft de taak om,
in samenspraak met de directie, een bestemming
voor dit geld te vinden. Voorwaarde is dat dit geld
ten goede komt van het personeel en het mag niet
aan het gebouw uitgegeven worden.
Agendapunt.

5) Formatie met verdeling van leerkrachten
In de vorige MR- vergadering is de groepsverdeling bekend gemaakt.
Nu is ook de verdeling van de leerkrachten over de verschillende groepen bekend.
In oktober 2018 wordt het aantal kleuters geëvalueerd. De kans bestaat dat er een
instroomgroep gestart zal worden na de kerst- of krokusvakantie.
Actie:
Deze brief wordt 11 juni verstuurd.
6) Benoemingsadviescommissie
Sonja zal namens de oudergeleding in de BAC (benoemingsadviescommissie) plaatsnemen.
Brigitte zal dit doen namens de personeelsgeleding van de MR.
23 mei heeft het bureau “K plus V” een aftrap gedaan in het team. Er is een begin gemaakt
met het opmaken van een profielschets.
“K plus V” zal een voorzet doen en op de studiedag van 13 juni a.s. zal het team dit schrijven
aanscherpen.
De uiteindelijke procedure heeft een looptijd van ongeveer tien werkdagen en zal kort na de
zomervakantie plaatsvinden.
Actie:
De profielschets zal ook voorgelegd worden aan de oudergeleding van de MR.
7) Gelden werkdrukvermindering
Na de inventarisatie in het team is er een gemeenschappelijk idee:
1) Een tweede kar met chromebooks
2) Een onderwijsassistente
3) Gymlessen gegeven door een vakleerkracht waarbij de groepsleerkracht
vrijgeroosterd blijft. (Op dit moment geven deze leerkracht RT; dit zal dan vervallen.)
4) Vakdocent muziek
5) Kleinere kleutergroepen
6) Eventmanager
(In willekeurige volgorde)
Van deze gelden krijgt de vakdocent Iris uitbreiding. Zij zal naast twee hele dagen ook op
woensdag gymlessen verzorgen.
Vanuit de ERD- gelden (eigen risico – dragerschap) worden de extra uren van Debby en Irma
in het schooljaar 2018/2019 bekostigd. De gehele week is één van hen op school, behalve op
donderdag en vrijdag. Wanneer er (ziekte)vervanging nodig is zal dit door Irma of Debby
ingevuld worden. Wanneer er geen zieken zijn zetten zij zich in voor de school: toptalenten,
toetsen, IB etc.
De oudergeleding van de MR adviseert het team een meerjarenplan te maken m.b.t. de

inzet van het extra geld dat ieder jaar vrij gaat komen.
Actie:
Op de studiedag van 13 juni zal het team een plan van aanpak en begroting opstellen.
8) MR schooljaar 2018/2019
Olaf zal nog een schooljaar voorzitter van de MR blijven.
Er zullen geen wijzigingen in de samenstelling van de MR zijn.
9) Rondvraag
Olaf:
1) OR/MR/team- avond
Helaas gaat de OR/MR/team- avond niet door. Wat is de reden hiervan? Hoe kunnen wij een
ieder weer enthousiasmeren?
De MR zal de OR benaderen om te vragen hoe het gaat en of er hulp welkom is.
2) Klimaat in de noodlokalen van overkant 2
Met de huidige temperaturen is het ondoenlijk, met name in het tijdelijke noodgebouw
(overkant 2).
Bert heeft op korte termijn een gesprek met Peter Hoogeboom (gemeente) en Lisette van
Houwelingen om de mogelijkheden te inventariseren. Nieuwbouw en lokalen in het EHBOgebouw behoren tot de ideeën.
Wettelijk gezien komt de Pijlstaart ongeveer 200 m2 tekort in vergelijking met het
leerlingaantal. De gemeente verwijst naar ruimte binnen De Schakel en de Jozefschool, maar
dit is niet uitvoerbaar.
Sonja:
1) Communicatie vanuit school wanneer er iets speelt binnen een groep
In overleg met de bestuurder is er uiteindelijk beslist niet nogmaals informatie naar ouders te
versturen van de desbetreffende groep 8. Het is niet gelukt in samenspraak met ouders één
bericht op te stellen.
Actielijst:
Actie
Concept schoolondersteuningsprofiel aan de MR voorleggen
Rianne levert een stukje aan t.b.v. de website
Jaarplan 2017/2018 evalueren en jaarplan 2018/2019 bespreken in
de eerst volgende MR- vergadering.
Instemming inzet ERD- gelden
Planning volgend schooljaar:
- Jaarplan iedere vergadering laten terugkomen
- Gymuren laten terugkomen
Bestemming ingehouden stakingsgelden.
Profielschets nieuwe directeur voorleggen aan de
personeelsgeleding van de MR
Input GMR- vergadering van 29 mei delen
Update overkant 1 en 2 (klimaatbeheersing en alternatieven)
OR benaderen
Eerstvolgende vergaderdatum: 4 oktober 2018

Wie?
Bert
Rianne
Bert
Personeelsgeleding
MR
Olaf

Personeelsgeleding
MR
Personeelsgeleding
MR
Olaf
Bert
Jan Pieter en Sonja

