Notulen MR vergadering
Maandag 2 oktober 2017 - 19.15 tot 21.15 uur
Locatie Hoitsemastraat
Aanwezig: Lies Maliepaard, Roel van der Jagt (Voorzitter), Stefan Hokke, Erna van Schelven, Joke
Heinen, Conny Bredemeijer, Nadesh Jongeneel, Mees van der Wiel (Notulist)
Afwezig: Marjan van Wijngen
De voorzitter heet Mevr. Nadesh Jongeneel (oudergeleding) en Mevr. Erna van Schelven
(personeelsgeleding) hartelijk welkom in de MR.
1. Opening - Mees

bron: http://piershil.com/school/1886-werkzaamheden-der-schoolmeester/
2. Ingekomen post
Er is enkel post binnengekomen vanuit aanbieders voor scholing. Lies geeft aan dat MR via de
VCPO verzorgd kan worden. Vooral voor de nieuwe leden kan dit erg nuttig zijn.
3. Notulen / afspraken vorige vergadering
De notulen worden aangenomen zonder opmerkingen en kunnen op de website geplaatst
worden door directie.
4. Aktielijst
MR activiteitenplan nieuwe jaar – Jaarverslag, kwaliteitsrapport en jaarplanning
Vanuit het jaarverslag blijkt dat Het Anker “op reis” is. Focus ligt op het zoeken van verbinding en het
zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen tbv het geven van kwalitatief goed onderwijs. Voor
bijvoorbeeld vastlegging van informatie geldt dat dit zoveel mogelijk op maat wordt gedaan.
Vastleggen wat nodig is, met waar mogelijk zo min mogelijk papierwerk.
Terugkijkend op 2016-2017 wordt gezien dat de resultaten onder niveau zijn. Dit geldt overigens voor
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alle basisscholen in Spijkenisse, waarbij aangemerkt wordt dat de basisnormering voor Maaswijk
hoger ligt dan andere wijken. De resultaten moeten omhoog. Hier is veel aandacht voor. Knelpunten
zijn geanalyseerd en worden aangepakt. Belangrijk onderdeel hierbij is om goed presterende
kinderen op dit niveau te laten blijven presteren door hen voldoende uitdaging te geven. Hierbij
wordt “Boeiend onderwijs” (leren met en voor de toekomst) en zelfstandigheid van kinderen als
belangrijkste kernpunten gezien.
Opgemerkt wordt dat groep 8 over alle jaren heen onder de maat presteert. Het lijkt lastig te
bepalen waar dit door veroorzaakt wordt. Ook bij andere (niet alle) VCPO scholen wordt dit gezien.
De eerste resultaten uit de drempeltoets voor het schooljaar 2017-2018 lijken hoopgevend.
Taakverdeling MR
In verband met de wijziging van de MR samenstelling worden de taken herverdeeld. Vanaf heden
geldt de volgende verdeling:
Voorzitter – Joke
Notulist – per toerbeurt vastgesteld
Afvaardiging GMR – Marjan en Mees
Email / post / documenten – Mees
Activiteitenplan – Joke (ondersteund door gehele MR)
5. Onderwerpen vanuit de ouders
Veiligheid tijdens schooltijden
Er wordt opgemerkt dat tijdens schooltijden (bv bij weeksluitingen) het hek open blijft staan terwijl
er buiten gespeeld wordt door de benedenbouw. Omdat er niet altijd toezicht is bij het hek, moeten
ouders erop gewezen worden het hek te sluiten om te voorkomen dat kinderen weg glippen.
Uiteraard hebben ouders hier ook een verantwoordelijkheid. Lies zal voor de hekken bordjes laten
maken om ouders te attenderen het hek te sluiten.
Overblijf
Zoals ook blijkt uit de ingezonden brief van SKS zoals in de nieuwsbrief nr. 2 is opgenomen, loopt de
procedure rond de TMO (overblijf) niet altijd goed. Zowel ouders als leerkrachten ervaren hier
regelmatig onduidelijkheid, vooral bij afwijkingen van de afgesproken situatie. Van kinderen in groep
1 & 2 kan niet verwacht worden dat zij precies weten wanneer zij wel en niet naar de TMO gaan. Het
is dus zaak om hier goede onderlinge communicatie tussen ouder en leerkracht over te hebben.
6. Onderwerpen vanuit de leerkrachten
Er zijn geen onderwerpen aangedragen.
7. Onderwerpen vanuit de Directie
Personeel
Nieuwe leerkracht in groep 4 (uit de vervangingspool VPR): Caitlin Stoop
Re-integrerende leerkracht: Hester Bergman
Ontslag wegens pensioenleeftijd per 17 dec 2017: Sjane Duivesteijn
IB’er Marella Durenkamp zal per 1 november stoppen met het werk op het Anker. Samen met de
VCPO wordt er naar een structurele oplossing gezocht. Ook wordt er naar een tijdelijke
oplossing gekeken.
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Onderhoud:
 Gevelbeplating vervangen(zou in de zomervakantie gebeuren) is opnieuw aanbesteed.
Ten vroegste pas in de kerstvakantie.
 In drie onderbouwgroepen worden de keukenblokjes vervangen.
 Arbo – risico inventarisatie en evaluatie volgt in okt/nov. Wel is het ontruimingsplan
geüpdate en rondgestuurd.
Staking
5 oktober staken de leraren voor beter salaris en tegen hoge werkdruk. De ouders zijn
geïnformeerd. Deze stakingsdag wordt er geen les gegeven.
8. Onderwerpen vanuit de GMR
Er is gesproken over de staking met daaraan gerelateerd het thema ontzorgen binnen de VCPO.
Verder is het jaarplan 2017-2018 besproken. Hierbij werd de link gelegd naar de individuele
jaarplannen van scholen. Belangrijk om hierbij de link naar focus en grondvormen per school te
onderzoeken.
Kortdurend verzuim blijkt bij alle scholen een nijpend probleem te zijn. Vervanging bij ziekte
wordt steeds lastiger op te lossen, zeker in geval van periodes van griep met hogere uitval.
Verder is de huisvesting van de diverse VCPO scholen besproken. Dit moet nog altijd in de
commissie van de gemeenteraad besproken worden. Duidelijk is dat de focus hierbij zal liggen
op de wijken Sterrenkwartier, De Elementen, Noord en de Akkers.
9. Afspraak volgende vergadering
Op verzoek van Mees wordt de vergadering van 20 november verplaatst naar 13 november.
Opening & notulen door Conny.
Verdere vergaderingen:
15 januari – Opening & notulen: Nadesh
16 april – Opening & notulen: Erna
4 juni – Opening & notulen: Stefan
10. Rondvraag
Directie bedankt Roel voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid binnen de MR. Roel bedankt
de MR op zijn beurt en wenst de nieuwe leden veel succes.
Nadesh doet het voorstel te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn een leerlingenraad op te
richten. Lies geeft aan dit plan zeker te bekijken. Binnen de VCPO zijn er al diverse scholen die
een dergelijke leerlingenraad hebben. Indien opgepakt dient dit wel met de nodige aandacht te
gebeuren.
Verder wordt het voorstel gedaan de mogelijkheden voor een schooltuin te onderzoeken. Lies
geeft aan dat de huidige indeling van de ruimte rondom school hier niet geschikt voor is.
Daarnaast wordt aangegeven dat het momenteel niet mogelijk is hier voldoende tijd en aandacht
aan te geven.
11. Sluiting
Roel sluit de vergadering
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