Notulen MR-vergadering 5

Datum
Tijd
Locatie
Aanwezig

: Dinsdag 8 mei 2018
: 18.30u
: Directiekamer
: Paulien, Rosette, Yvonne, Leon en Ilse

1. Opening
Welkom door Yvonne.
2. Mededelingen vanuit de directie
- Er is geld voor werkdruk verlagende maatregelen toegekend door het ministerie. Naar
aanleiding van een enquête die heeft plaatsgevonden onder het personeel over de
werkdruk, is er een plan voor werkdrukverlagende maatregelen opgesteld.
Dit plan houdt kort in: structurele inzet sportcoaches, inzet extra personeel voor afname
toetsen e.d., onderwijsassistent(en) voor bovenbouw, ‘groepsplan-loos’ werken en
extra handen in de klassen.
De voorzitter geeft haar goedkeuring aan dit plan. Toegezegd wordt dat de uitslag van
de enquête nog in het team besproken wordt.
- Het concept koersplan wordt besproken.
Kort samengevat: De komende 4 jaar gaan we werken aan de basis op orde krijgen
(dit geldt vooral het eerste jaar). Tijdens verschillende studiedagen heeft het team zich
gebogen over de missie en de visie. Het team is hierbij tot de conclusie gekomen dat
Olympia het niet meer gaat redden met het jaarklassensysteem zoals dat er nu is. Er
zijn zoveel niveauverschillen. Er zal daarom onderzocht gaan worden welk
onderwijsconcept wel bij de school en het team past. Er zal gestreefd worden naar
meer zelfverantwoordelijkheid bij de kinderen. Daarnaast heeft het team de laatste paar
jaar geen audits meer gehad. Dit wordt weer opgepakt. Het komende schooljaar komt
er een externe audit. Verder is het team druk bezig met het opzetten van vakgroepen
e.d. De MR gaat akkoord met het nieuwe Koersplan.
- Stand van zaken formatie:
In principe is het uitgangspunt om van 9 naar 8 groepen te gaan (inclusief
combinatieklas), maar er wordt nog verder bekeken wat de mogelijkheden zijn en er
moeten nog wat berekeningen worden gedaan. Donderdag 17 mei moet het plaatje
compleet zijn en wordt het team geïnformeerd over de bezetting in de klassen.
3. Schoolondersteuningsprofiel
Het schoolondersteuningsprofiel wordt goedgekeurd.
4. Vakantierooster 2018-2019.
Is definitief vastgesteld.

5. Wel of geen (papieren) schoolkalender
Rosette heeft navraag gedaan bij een aantal ouders. Het merendeel van de ouders
heeft aangegeven niet of nauwelijks gebruik te maken van de papieren kalender. Zij
gebruiken nu de schoolapp. Hier is alle informatie op te vinden.
Binnenkort zal er een brief uitgaan, waarop ouders kunnen aangeven volgend
schooljaar wel of geen gebruik te willen maken van de papieren versie van de
schoolkalender. We houden hierbij een marge van 30% aan.
6. Rondvraag
- Ilse gaat met zwangerschapsverlof. Is er een mogelijkheid dat zij vervangen gaat
worden? Yvonne en Ilse gaan navragen binnen het team wie er interesse heeft om
(tijdelijk) in de MR te komen.
- Wordt er voorafgaand aan het Gunnerstoernooi ook nog geoefend in de gymzaal?
Sommige kinderen staan voor de eerste keer op een voetbalveld en weten niet wat
ze moeten doen. Leon gaat navragen aan Breda Actief of zij hierin iets kunnen
betekenen voor volgend schooljaar.

Met vriendelijke groet,
Ilse van den Boer

