Notulen MR-vergadering 4 juni 2019
Opening
Recente ontwikkelingen GH
De door ziekte afwezige leerkrachten zijn inmiddels gestart met re integreren.
Door het uitvallen van de directeur loopt een aantal praktische zaken vertraging op. Het MT-lid
ondervindt steun van twee andere directeuren en het bestuur van Allure.
De Langereis wordt tot de zomervakantie aangestuurd door een interim-directeur.
Schoolplan
De MR-leden hebben het concept schoolplan 2019-2023 ontvangen. De basis staat. Het MT-lid en de
IB-er zijn met de laatste details bezig. Zodra het schoolplan definitief is, wordt dit nogmaals verspreid
onder de MR-leden en wordt via de mail om instemming gevraagd.
Schoolplan poster
Deze samenvatting van het schoolplan is nogmaals besproken. De in de vorige vergadering gegeven
feedback is verwerkt.
Vakantierooster
Het vakantierooster 2019-2020 is toegelicht en verschillende voor- en nadelen zijn besproken.
Een lid van de oudergeleding vraagt de optie een week meivakantie en een week
hemelvaart/pinksteren te overwegen i.p.v. twee weken meivakantie. Het MT-lid gaat met het team de
verschillende mogelijkheden en de verdere consequenties voor de invulling van de jaarkalender
overwegen. De MR-leden worden vervolgens via de mail geïnformeerd en om instemming gevraagd.
Formatie
De formatie is nog niet helemaal rond wat betreft de groepsbezetting. Het is een lastige formatie dit
jaar zowel gedragsmatig als qua specifieke behoeften van een groep/groepen. Hoe kunnen we alle
kinderen zo goed mogelijk het onderwijs bieden dat ze nodig hebben en het voor de collega’s
uitvoerbaar houden? Er zijn met het team verschillende opties besproken die door het MT-lid zijn
toegelicht. Het concept formatieplan is besproken. De MR stemt unaniem in met de formatie.
Herziening schooltijden en raadpleging
Volgend schooljaar wordt een werkgroep schooltijden gemaakt en zij zullen gezamenlijk bepalen hoe
de ouderraadpleging wordt vormgegeven en bij welk percentage verder onderzoek wenselijk is. Er
wordt duidelijk aangegeven dat er nu veel speelt op school en dat een dergelijke verandering veel
impact met zich mee brengt. Het advies is hier qua timing van de ouderraadpleging rekening mee te
houden.
In de klankbordgroep zal worden gepolst hoe zij denken dat de behoefte aan een wijziging van
schooltijden leeft onder de ouders.
Op de eerste MR-vergadering volgend schooljaar wordt dit punt opnieuw geagendeerd.
Verkeersveiligheid rond school
Met name het parkeren bij school en de momenten van halen en brengen worden regelmatig als
onveilig ervaren.
De directeur is dit schooljaar eerder bij de gemeente geweest om de verkeerssituatie rond school te
bespreken en dit heeft niet tot aanpassingen en/of concrete oplossingen geleid.
De directie, i.s.m. het team, oriënteert zich op wat er mogelijk is om de verkeersveiligheid rond de
school opnieuw onder de aandacht te brengen.

Er wordt een flyer gemaakt en gekeken welke activiteiten er mogelijk zijn. ANWB-streetwise biedt
bijvoorbeeld voor de hele school een ‘verkeers bewuste dag’ met allerlei activiteiten aan.
Op naar een veilige schoolomgeving zal een thema zijn dat aan het begin van het nieuwe schooljaar
centraal staat.
NB: Aanstaande woensdag is in de Ridder een bijeenkomst met de wethouder om de verkeerssituatie
(de slingers bij de Slagterslaan en de Hulkerweg) te bespreken. Mogelijk is er gelegenheid om de
verkeersveiligheid rondom de school hierin mee te nemen. Een MR-lid probeert bij deze avond
aanwezig te zijn.
Stukken GMR
Informatie van de GMR zal m.i.v. heden via de mailbox van de MR verstrekt worden.
Rondvraag
Het resultaat van de IEP-eindtoets is ruim boven landelijk gemiddeld.
Afsluiting

