Notulen MR vergadering
Maandag 4 juni 2018- 19.15 tot 20.30 uur
Locatie Hoitsemastraat
Aanwezig: Lies Maliepaard, Stefan Hokke, Mees van der Wiel , Joke Heinen, Conny Bredemeijer, Erna
van Schelven, Nadesh Jongeneel
Afwezig: geen
1. Opening : Stefan Hokke (te laat)
2. Notulist : Stefan Hokke
3. Ingekomen post:
Er is geen ingekomen post
4. Notulen / afspraken vorige vergadering:
Goedgekeurd en online geplaatst
Nadesh is in overleg met de gemeente over Sint
Schaduw op het plein; er is een aanbieding en idee geopperd voor een boom op het plein. Indien er een
boom komt, waar moet deze dan komen te staan om zoveel mogelijk schaduw te bieden.
5. Actielijst: Voortgang onderwijsinhoudelijke jaarplanning.
Bespreken concept jaarplan
o Jaarplan is nog niet gereed, komt na de vakantie.
Taakbeleid
o In volgende personeelsvergadering wordt dit besproken, wie doet wat.
Bespreken concept MR activiteitenplan nieuwe jaar
o Er is geen nieuw activiteitenplan, er zijn geen nieuwe onderdelen ten opzichte van
vorig jaar.
6. Onderwerpen vanuit de ouders.
Er is wat commentaar op de klasseindeling voor volgend jaar; betreft hier de verdeling van de
kleuters.
Is er nog gekeken naar EU schoolfruit? Actie ligt bij Lies.
Voldoet het Anker aan de nieuwe AVG? Op GMR niveau is gekeken hoe hier mee om te gaan op
school. Leerling gegevens mogen niet zichtbaar zijn in de klassen voor derden.
7. Onderwerpen vanuit leerkrachten:
Erna van Schelven gaat na dit seizoen stoppen als leerkracht.
8. Onderwerpen vanuit de directie:
Formatie 2018-2019
Personele invulling voor 18-19 is rond. Inmiddels is dit naar ouders gecommuniceerd.
Personeel
Binnen de VCPO is uitgebreid gesproken over de familiecultuur en de professionele leerkracht en hoe
deze handelt. Ook in het team hebben we ons daarover uitgesproken. Wat wordt er verwacht van een
professional bij de VCPO…. Wat hebben we nodig van de VCPO hiervoor…
De uitkomsten worden door de HR-manager verwerkt en wordt de richtlijn voor de VCPO.
MR-lid personeel
Erna van Schelven gaat stoppen met werken. Zij is ook afvaardiging van het personeel. Wij zullen een
nieuw lid gaan vinden, er is reeds een kandidaat.
Werkdrukgelden 2018-2019
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Het plan (inzet conciërge en onderwijsassistent)voor de besteding van het budget van het
werkdrukakkoord is naar bestuur. Na doorrekening zullen we op zoek naar de gevraagde
personeelsleden.
Beheer/Onderhoud
Thermostaatkraan wordt geplaatst/screens keuken opnieuw ingediend
VOIP gaat door
Fa. Hoogvliet gaat panelen in de zomervakantie vervangen
Eindtoets groep 8
Resultaten zijn prima dit jaar. Algemeen:84,5 en landelijk: 81,0
Taalverzorging
: school – score 84
landelijk – score 82
Lezen
: school – score 83
landelijk - score 84
Rekenen
: school – score 82
landelijk - score 78
Denk en Doelab
Volgend jaar uitbreiding van de personele faciliteiten voor het Denk-& Doelab. Doel: doorlopende
leerlijn in de school en delen van de kennis naar andere VCPO-scholen. In het nieuwe schooljaar wordt
er vanaf groep 1 lessen gegeven in het Denk & Doelab.
Jaarplan 2018-2019
Thema’s VCPO-scholen:
nieuwe schoolplan 2019-2023
professioneel statuut
werkplezier (duurzaam inzetbaarheid/bezetting/professionalisering
onderwijskundige vormgeving (schooltijden/groeperingsvormen/innovatie)
onderwijskwaliteit ( aanbod-referentieniveaus+organisatietraining)
samenwerking VCPO-ProKind
Thema’s specifiek ANKER:
vervolg opbrengstgericht boeiend onderwijs (begrijpend lezen/luisteren) (samen leren)
(taxonomie van Bloom met Denk en Doelab en Meervoudige intelligentie)
gedeeld leiderschap
structuur leerlingenzorg
Jaarverslag 2017-2018 na de zomervakantie
9. Onderwerpen vanuit de GMR:
Formatieplan besproken
Vernieuwing van het Arbo contract vanaf 1/4, Lies zal de folder in teamoverleg bespreken.
De afdeling HRM kan ondersteuning bieden in te voeren gesprekken.
Werkdruk is besproken en er wordt gekeken hoe druk vermindert kan worden
Overgangsplan van groep 2 naar 3, wordt gedeeld indien deze beschikbaar is
Huisvestingsproblematiek Hoeksteen, mogelijk wordt er uitgeweken naar de Maaswijk ivm
groeiende wijk ‘het land’ waar tot op heden nog geen school aanwezig is.
10. Afspraak volgende vergadering:
1 oktober is de volgende vergadering
11 Rondvraag:
Er zijn geen specifieke vragen.
12 Sluiting.
Om 20.15 uur sluit Joke de vergadering.
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