MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
BASISSCHOOL DE SCHAKEL
VAN ALPHENPLEIN 6
2353 BX LEIDERDORP_______________________

Agenda (di) 3 april 2018

tijd: 19:30 – 21:30 uur

Aanwezig: Sander, Niels, Madelon, Anne-Margot & Jens.

1.

Opening en vaststelling agenda
Punten 6,7 & 8 worden als 1 punt samengevoegd.

2.

Conceptnotulen 6 februari 2018, ter goedkeuring
Afspraken bij extreme weeromstandigheden moet nog worden besproken
binnen het team. Verder ok.

3.

Ontruimen bij overblijf, 2017-2018
14 februari zijn de bhv’ers samengekomen en alles doorgelopen. Daarna
nog een keer samengekomen om te overleggen wat te gaan doen. Er komt
nog 1 ontruiming tijdens de overblijf en nog 1 onder schooltijd.
Doorlopende lijn? De overblijf vertelt sowieso aan het begin van het
schooljaar, halverwege en aan het eind van het schooljaar wat de
bedoeling is bij een ontruiming. Vanaf volgend jaar 2 keer tijdens de
overblijf en 2 keer tijdens schooltijd.

4.

Discussie # rapporten en # ouder(-kind)gesprekken
Sander heeft de ouders van de klankbordavond gebeld met het voorstel wat
er ligt. Aandachtspunt van de klakbordgroep: ouder/kind gesprekken is nog
wat onwennig, is dit wel handig?
Ouders bij de kleuters missen een terugkoppeling van de CITO resultaten.
Het plan wordt definitief. In november en maart zijn er 2 gespreksrondes
voor ouder/kind gesprekken. Rond de meivakantie en eind juni zijn er nog 2
facultatieve gespreksrondes. In januari en juni wordt een rapport
uitgegeven. Er moet worden gecommuniceerd dat ouders in de ouder/kind
gesprekken ook inbreng mogen hebben, de verwachtingen moeten worden
uitgesproken naar ouders. Sander gaat hier een stukje over schrijven.
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5.

Communicatie
Schouder.com. We konden nog geen actie ondernemen vanwege de
stichting, maar voor de zomervakantie willen we duidelijkheid hebben. In
het nieuwe schooljaar willen we er mee gaan werken.
Lijstje met gebreken van de communicatie wordt meegenomen naar de
volgende keer i.v.m. afwezigheid Klaas.

6.

Continuïteit binnen De Schakel (oa leerlingenaantallen en aannamebeleid)

7.

Werkdrukverlichtingsplan

8.

Formatie
Vanuit de overheid is er extra geld beschikbaar voor het verminderen van
de werkdruk, de hoeveelheid is gebaseerd op het leerlingaantal van de
school. SCOL draagt zelf nog extra bij, samen komt het neer op 1.25 FTE. De
school moet verantwoording afleggen over dit extra geld, het team moet
bepalen hoe het geld in te zetten. Met deze extra bijdrage moet de school
wel zelf al het ziekteverzuim opvangen (gedurende minstens de 1e 6 weken
ziekte).
Zonder de extra gelden kunnen we 11 groepen formeren. De precieze
formatie hiervan is een lastig probleem. Het wordt waarschijnlijk 1 groep 6,
2 groepen 4, 2 groepen 3 en 2 kleutergroepen. De 1.25 FTE hebben we dan
over, maar zonder ondersteuning voor groep 6.
Ideeën inzet extra gelden:
-

Vakleerkracht gym/muziek (waardoor de leerkracht van de groep tijd
heeft voor andere taken tijdens gym)

-

Iemand die bijv. de DMT (of andere toetsen) afneemt tijdens de dag

-

Onderwijsassistent die kleinere groepjes kan begeleiden

-

Vaste invaller voor de school

Misschien kan er gedurende het jaar een derde kleutergroep worden
gestart, dit is echter heel onzeker en hangt af van extra toezeggingen van

MR agenda vergadering 3 april 2018

Pagina 2/3

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
BASISSCHOOL DE SCHAKEL
VAN ALPHENPLEIN 6
2353 BX LEIDERDORP_______________________

SCOL. Dan is er wel een ruimteprobleem, er zijn een aantal ideeën om dit
op te vangen. Bijvoorbeeld een groep in het gymlokaal, teamkamer o.i.d.
Wellicht kan er bij de kleuters gewerkt gaan worden met een
instroomgroep.
Donderdag aanstaande (5 april) is er weer een bijeenkomst over de
formatie/werkdrukvermindering. Dit gaat per mail naar de MR.
Er komt eventueel een zij-instromer (klassenassistent) voor de kleuterbouw.
9.

Vakantieregeling
Duidelijk schema, voor wat betreft de periode tussen de mei- en de
zomervakantie is er wat onduidelijkheid. De week van Pinksteren wordt een
roostervrije week.

10.

Begroting MR i.r.t. begroting Schakel
Er is ruimte in de begroting om te schuiven, er zijn ook stakingsgelden. Deze
gelden moeten nog worden toegewezen. De bijdrage van de MR gaan we
hier aan bijdragen.

11.

Beleid/regels/afspraken bij extreme weersomstandigheden
Zie punt 2

12.

Mededelingen directie
-

13.

Rondvraag
-

14.

Sluiting
21:10 sluit.

Volgende vergaderdata: 15/5, 26/6 2018
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