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Notulen 20 maart 2018
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Dinsdag 20 maart 2018
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35
A. Van Schooten , J. van Lankveld S. Falize, M. Peters, J. Pluk, I Meuwissen,
W. Manders, directeur C. Sommerdijk

Afwezig met
bericht.

W. Koenders

AGENDA:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen MR 22 januari 2018
Reacties:
 Uitbreiding speelplaats: kunnen we optimaal gebruik maken van de
speelplaats of kan dat beter, kan er bijvoorbeeld iets veranderen in de
indeling van de fietsenstalling om meer speelruimte te creëren, straks met
mooi weer inventariseren hoe vol de fietsenstalling staat en of het anders
kan? De juffen benoemen dat kinderen de speelplaats heel fijn vinden.
 Pleinversiering: de kinderen vinden het geweldig wat er gemaakt is.
Atletiekbaan, koningsspel, verkeersplein. Een hele aanwinst.
Notulen zijn vastgesteld.
3. Mededelingen
 De leergrafieken zijn niet meer "zomaar" te zien zijn in Parnassys, ze
worden besproken op ouderavonden en zijn terug te vinden in de
rapporten van de kinderen. Op die manier worden de ouders geïnformeerd
over de feiten mét de bijbehorende context.
 Tevredenheidsonderzoek: momenteel 34% gereageerd. Er volgt nog een
reminder.
 Privacy: 25 mei treedt nieuwe privacy wet in werking. Optimus directeuren
zijn uitgenodigd voor een voorlichting hierover.
 Er is een vacature excellente leerkracht in de groep: er komen
sollicitatiegesprekken.
 Er zijn 30 nieuwe chromebooks en 15 ipads aangeschaft.
 Brief koningsspelen vanuit de kernpartners is uitgegaan.
4. MR: GMR: Marleen benoemt de punten vanuit de notulen van de GMR.
SOR: Aan het einde van dit schooljaar gaan een aantal SOR leden stoppen.
Er wordt nagedacht over het werven van nieuwe ouders. Maandag is de

volgende vergadering. Communicatie en vruchtbare samenwerking staat dan
ook op de agenda. Belang is dat de SOR leden het goed hebben met elkaar
en leuke dingen blijven organiseren voor alle kinderen.
5. Terugblik of info-markt en open dag nieuwe kleuters
Ouders geven terug dat de presentatie representatief was t.o.v. wat er gezien
wordt binnen de school. Ouders hebben te weinig tijd om zowel de Wizzert als
de Vlasgaard te bezoeken. Er wordt gesproken over een andere opzet van de
info markt.
Er wordt gesproken over een betere samenwerking tussen Wizzert en
vlasgaard. Het is belangrijk om hierin te investeren bijvoorbeeld door het
inschakelen van een neutrale derde partij. We denken erover na.
6. Staking op 13 april (er is een brief gekomen van het C v B met de
mededeling dat er niet meer uitbetaald gaat worden als je staakt en dat er met
de GMR overleg is over de inzet van deze gelden).
Vlasgaard gaat staken. Donderdag middag om kwart over 2 wordt het lied
gezongen op het schoolplein. Er wordt nog nagedacht over de verdere
invulling van de stakingsdag.
7. Extra middelen om in te zetten tegen werkdruk
PMR heeft bij elkaar gezeten en team op de hoogte gebracht van de stukken
van ministerie en bestuur. Op de studiedag komt ruimte om het hele team
hierin mee te nemen. Alle opties worden opengelaten. PMR besluit later en
geeft aan hierin het team te volgen. Voor 20 april moet dit terug naar het
bestuur.
Er kan o.a. gekozen worden uit: extra leerkracht, extra onderwijs assistent,
minder werkgroep na school, extra handen in de klas, etc. Dilemma is inzet in
hele team, zodat het hele team de werkdrukvermindering voelt. Of inzetten in
een cluster (extra groep) maar dan merkt niet iedereen er iets van.
We vinden allemaal dat de groepen op de Vlasgaard erg groot zijn, dit is een
groot probleem. Er moet sowieso een 15de groep komen, en niet vanuit het
budget van extra middelen. De extra gelden zijn niet om structurele problemen
op te lossen. We moeten dit aangeven naar het bestuur toe. Anke maakt een
opzet voor een brief.
8. Speerpunten:
Jeelo: fantastisch thema dit keer. Kinderen zijn heel enthousiast en betrokken.
Visible learning: 30 maart staat het weer op de agenda. We gaan in de klas
kijken, iedereen heeft presentatie gemaakt van onderzoekje.
Begaafdheidsprofiel (15 maart is de visitatie geweest op school). We zijn er
trots op. ‘op de vlasgaard hebben jullie voor alle leerlingen de zorg goed
geregeld’.
9. Nieuwe datum vergadering
De nieuwe datum wordt 23 mei. Dit is i.p.v. 18 april en 31 mei.
19 juni starten we om 6 uur i.v.m. vergaderen en etentje.
10. Rondvraag
 Jacqueline geeft aan na dit schooljaar te stoppen als ouderlid van de MR.
11. Sluiting

Actiepunt:
 Conrad in gebruikersoverleg aanstippen: contact met de buurt verstevigen.
Onderwerpen: geluiddempende maatregelen op de muur en geen ballen
meer tegen de muur daar.
 Willemien kijkt even naar de termijnen van zitting in MR
 Anke schrijft betreft pleinplakkers een stuk voor het Rookelijzer, Inez zorgt
voor een foto.
 Anke schrijft namens oudergeleding een stuk naar het bestuur betreft
groepsgrootte.
 Anke stuurt Conrad besproken MR punten voor in de vlasflits.

