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Open vergadering 19.30-20.00 – mr leden & directie
19.30 uur – Welkom
19.35 uur – Notulen en actielijst
Notulen goedgekeurd en op de website geplaatst.
19.40 uur – Jaarplan mr 2019 – 2020
Jaarplan mr 2019-2020 is besproken. Na de laatste aanpassingen, zal deze een laatste check krijgen
en na goedkeuring op de website geplaatst worden.
19.50 uur – Lerarengeleding mr, geheel vervangen
In het nieuwe schooljaar zal de gehele huidige lerarengeleding om diverse redenen stoppen met mrwerkzaamheden. Er zijn dus 3 vacatures. Wilma zal een stukje schrijven voor het intern memo.
20.00uur – Update directie definitief besluit opheffen Sytwinde locatie
 Reacties achterban:
Ouders hebben behoefte aan communicatie over de formatie. Ouders zijn tevens benieuwd
naar de uitkomst van de ouderraadpleging “wijziging schooltijden”.


Voortgang verhuizing:
In de Windenieuws is gecommuniceerd dat ouders zich kunnen aanmelden om te helpen bij
de verhuizing als ze dat willen. Wat er van ouders wordt verwacht mag wat concreter, dat is
nu niet duidelijk. Het is voor ouders dan handig om te weten wanneer ze kunnen helpen, etc.
De directeur heeft een planning gemaakt voor de verhuizing en deze gedeeld met het team.
De eerste werkzaamheden in 4 lege lokalen op de Poort zijn begonnen. Het echte verhuizen
start op de vrijdagmiddag 19 juli, de laatste dag voor de vakantie.



Voortgang verkeerssituatie:
In het Winde Nieuws van 28 mei is de voortgang verkeerssituatie gepubliceerd. Wij blijven de
verkeerssituatie serieus nemen en werken aan de verkeersveiligheid met alle betrokken
instanties.

20.30 uur - Uitkomst ouderraadpleging wijziging schooltijden:

Ouderraadpleging schooltijden
70% van het totaal aantal gezinnen heeft zijn mening gegeven.
De ouderraadpleging is geldig.

Aanpassing schooltijden per september 2019

ma, di, do, vr:
woe
Keuze

08:15 - 11:45 uur
13:00 - 15:00 uur
08:15 - 11:45 uur

Aantal

% Totaal

Voor

60

41%

Niet voor, niet tegen

39

27%

Tegen

46

32%

Totaal aantal reacties

68%

145

Van te voren is in overleg met de mr bepaald dat de schooltijden alleen aangepast zouden worden
indien:



minimaal 30% van de gezinnen op school hun mening heeft gegeven;
minimaal 60% van de respondenten voor de wijziging van de schooltijden heeft gestemd of
zich kan vinden in beide schooltijden;

Besluit: De mr heeft ingestemd met de aangevraagde wijziging van de schooltijden. De opkomst was
ruim voldoende en met een percentage van 68% voor of niet voor/niet tegen stemmen, is aan de
bovenstaande voorwaarden voldaan.
Dit betekent dat de school vanaf het nieuwe schooljaar om 8:15 uur zal starten.
20.30 uur - Uitkomst ouderraadpleging continurooster:

Semi-continurooster
Bij 60% voor of niet voor/niet tegen stemmen, gaan wij verder met het
onderzoeken van de mogelijkheid om een semi-continurooster in te
voeren.
Keuze

Aantal

%

Voor

66

46%

Niet voor, niet tegen

20

14%

Tegen

59

40%

Totaal aantal reacties

Totaal

60%

145

Voorafgaand van de raadpleging is bepaald dat minimaal 60% van de respondenten positief
tegenover de invoering van een continurooster moet staan of zich moet kunnen vinden in beide
roosters, willen wij verder gaan met het mogelijk invoeren van een semi-continurooster.
De directeur en de mr menen dat op basis van het percentage van 60% dat voor of niet voor/niet
tegen heeft gestemd, het goed is om de mogelijkheden voor het invoeren van een semi-continurooster
verder te onderzoeken.
Veel ouders hebben extra feedback gegeven op het formulier. Informatie waar wij echt verder mee
kunnen in de inventarisatie naar alle mogelijkheden.

Besluit: Het is organisatorisch niet mogelijk om m.i.v. september 2019 een continurooster in te voeren.
De directie en de mr zullen het eerst verder moeten onderzoeken en willen hier na de zomervakantie
mee verder gaan.
We zullen uw vragen en tips meenemen in alle voorbereidingen. Het is dus zeker niet van de baan.
Voordat er daadwerkelijk een continurooster wordt ingevoerd, zal er een officiële ouderraadpleging
betreffende het semi-continurooster moeten volgen. Wij zullen u in het nieuwe schooljaar op de
hoogte houden van de vorderingen.
21.00 uur – Besluit tot instemming:
 Formatieplan:
Besluit: Mr stemt in met het formatieplan.


Schoolgids:
Besluit: Met inachtneming van een paar tekstuele aanpassingen zal de mr bij de
volgende vergadering instemmen met de schoolgids.



3 extra roostervrije dagen groep 8 en 2 extra roostervrije middagen hele school:
Groep 8:
Dinsdag 24 september.
Dit is de dag voor kamp. De leerlingen en leerkrachten maken deze uren ruimschoots goed op
het kamp.
Donderdag 16 juli en vrijdag 17 juli.
Leerlingen maken genoeg uren over 8 jaar. Deze laatste 2 dagen voor de zomervakantie
heeft groep 8 de laatste jaren al vrij. Op deze manier krijgen de leerkrachten ruimte om alle
extra uren die zij maken te compenseren. Of juist het extra werk af te krijgen.
Voor heel de school:
De vrijdagmiddag voor de kerstvakantie en voor zomervakantie roostervrij. Daarmee komt het
aantal uren over 8 schooljaren niet in het geding.
Besluit: Mr stemt in met alle bovenstaande extra roostervrije (mid)dagen.

21.30 uur – Update directie aangaande
 Begroting
Begroting moet nog worden aangepast. Begroting komt terug op de agenda van 4 juli.


Werkverdelingsplan (PMR)
Werkverdelingsplan komt terug op de op de agenda van 4 juli.

21.40 uur – WVTTK
 Avondvierdaagse tijdens CITO-toetsweek.
Met het team is afgesproken om, indien de planning het toelaat, zwaarwegende toetsen niet
op donderdag en vrijdag te plannen in de week van de avondvierdaagse. Voor volgend
schooljaar is het wenselijk om dit te communiceren in Winde Nieuws.
 Aanpassen webpagina mr oudergeleding. Noteren in welke groep deze ouder een kind in de
klas heeft.
21.50 uur – Einde en afsluiting
Volgende vergadering:
Donderdag 4 juli
19.30 – 21.30 locatie de Poort

