Notulen MR-vergadering 11-09-2017
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: MR-leden: Stella Platteschor, Wietske van der Zwaag, Tom van Zantwijk, Mark
Timmermans, Liesbeth Postma. Georgette Poppelier. (directeur).
Te gast: Lucienne van den Brand (directeur bestuurder van de Stg. St. Josephscholen. Leidje
Witte (zelfstandig ondernemer, trainer, adviseur en interim leider.)

1. Welkom en vaststellen agenda.

2. Bezoek Lucienne vd Brand en Leidje Witte i.v.m. toekomstige ontwikkelingen van de
Driemaster.
Toelichting door Lucienne van den Brand en Leidje Witte.
Na een voorstelrondje:
De omvang van de Petrus Canisiusschool en de Driemaster is voor beide scholen te klein.
Samengevoegd (zoals nu) is er geen gevaar voor sluiting van de scholen.
De twee scholen delen een brin nummer. Dit geeft rust voor de financiering maar het
camoufleert een situatie. Nadeel: er komt minder geld binnen terwijl er twee complete
scholen bekostigd worden. De kosten worden al jaren gecompenseerd door het bestuur.
Er is nu gekozen voor een onderzoek Tijd nodig om te focussen: kun je goede kwaliteit van
onderwijs geven, ook over 10 jaar?
Op de Petrus Canisiusschool heeft de directeur per 1 augustus een andere baan, dus dat
versnelde het tijdstip van onderzoek. Op de PCS neemt het SMT voorlopig waar, o.l.v. Leidje
Witte.
Beide teams, de MR-en en de directeuren zijn ingelicht. Als de onderzoeksopdracht is
geformuleerd (binnen 1 ½ maand) wordt het naar alle ouders gecommuniceerd.
Er is ook voor gekozen om iemand (Leidje Witte) op de Driemaster en de Petrus
Canisiusschool te zetten, onderzoek op locatie.
In het bestuurlijk jaarverslag zie je een teruggang in leerlingen (op basis van de
demografische gegevens). Ook meegenomen zijn de stadsontwikkelplannen. Door incidenten
in een wijk kunnen de cijfers erg veranderen.
Leidje: het onderzoek is van binnenuit. Het team en directeur en MR worden allemaal
meegenomen in het onderzoek. Voor cijfermatige verwerking van gevonden gegevens is er
ondersteuning door iemand van het bestuursbureau. (Deborah Houx).
Belangrijk is dat alle opties open zijn, er zijn geen vooropgestelde plannen. Standaard
oplossingen zijn makkelijk te bedenken: 1 directeur voor 2 scholen is voor de hand liggend
maar het is één van de vele opties.
De Driemaster heeft op dit moment geen SMT.
Tijdpad onderzoek:
November: brainstormen over allerlei oplossingen.
Hopelijk ligt er half jan. het 1e conceptadvies.
Info naar MR? We krijgen de formele onderzoeksopdracht te horen.

We mogen als MR ook om toelichting vragen. Het is nu niet duidelijk wanneer de
communicatiemomenten zijn. Als er andere expertise nodig is worden deze personen
toegevoegd aan het onderzoek.
Uiteindelijk beslist het bestuur, dit wordt een voorgenomen besluit.
MR (de deelraden) heeft adviesrecht of instemmingsrecht, afhankelijk van de aard van het
voorgenomen besluit.
Leidje: wil werken vanuit verbinding. Dus graag komen als er vragen zijn.
Georgette is de formele gesprekspartner van de MR. Zij stelt voor dat de MR-leden met
vragen naar Leidje gaan, via e-mail of haar zien op dinsdag of woensdag als ze op school is.
Het e-mailadres van Leidje is: leidjew@xs4all.nl Graag een cc naar Georgette.
Ouders worden ook uitgenodigd om een actieve rol te nemen. Er mogen ook initiatieven
vanuit ouders genomen worden om informatie te brengen.
Vergaderrooster naar Lucienne sturen. (Liesbeth).

3. Notulen vorige vergadering (2017-05-16).
Tom van Zantwijk.
Notulen worden vastgesteld en gaan naar de website.

4. Ingekomen stukken.
Geen ingekomen stukken.

5. Werkplan MR ’17- ‘18.
Al eerder toegestuurd. Vandaag stellen we het vast.
Vastgesteld. Er zullen gedurende het jaar nog wel onderwerpen bijkomen. Mark
stuurt een pdf naar Liesbeth voor de website.

6. Jaarverslag MR.
Doornemen/vaststellen van het concept jaarverslag (onder voorbehoud).
Wordt vastgesteld. Mark: Pdf sturen naar Liesbeth, voor de website.

7. Schoolzelfevaluatie.
Liesbeth licht de schoolzelfevaluatie toe. (Evaluatie van de opbrengsten op basis van de
Citotoetsen juni-juli 2017).
Over het algemeen zijn de toetsen naar verwachting gescoord. De kleutergroepen en de
groepen 4, 5 en 6 hebben goed gescoord.
Groep 3 heeft eind vorig schooljaar onvoldoende gescoord op de toetsen van Cito. Dit
betekent dat er nu, in groep 4, extra tijd en aandacht zal worden besteed aan met name
lezen en spelling. De huidige groep 8 gaat meer aandacht besteden aan spelling en
woordenschat.
Liesbeth schrijft een stukje voor de Nieuwsbrief.

8. Scholingsbehoefte MR.
De Mr heeft nog geen training of cursus uitgezocht. Op infowms.nl of op de website van
Ouders en onderwijs is info te vinden over MR en scholingen.

9. Rondvraag en sluiting.
 5 oktober is een lustrum/scholingsdag én een landelijke stakingsdag.
Leerkrachten maken individueel de keuze of ze deelnemen aan de
lustrum/studiedag of dat ze gaan staken.
 Wietske heeft het SJS bestuursverslag doorgelezen. Er vielen bij andere
scholen een aantal leuke en interessante dingen op: kind-oudergesprekken,
bieb op school, vouchers om bij elkaar in de klas te kijken, samenwerking met
de peutergroepen om leerling aanwas te krijgen, schoolfruitactie.

Volgende vergadering op dinsdag 19 december 2017.

Verdere vergaderdata:
Donderdag 22-02-2018
Donderdag 19-04-2018
Dinsdag 15-05-2018
Donderdag 28-06-2018

