Notulen van de vergadering van de MR/SR gehouden op 19 april 2016

Aanwezig:
Wilfred Meulenbroeks, voorzitter (MR)
Erik Bruininx (SR)
Marianne van den Borne (SR)
Resi van Roovert (MR)
Baukje de Wit (MR)
Esther Ketelaar (SR)
Willem van den Borne (SR)
Heidi van Herk, notulist (MR)

Opening
Wilfred opent de vergadering. Hij heet iedereen welkom.
Vaststellen agenda
Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen bij de agenda.
Bas komt om 21.10 uur even langs om iets te vertellen over de personele bezetting.
Notulen van 1 maart 2016
De notulen worden goedgekeurd.
Actiepunten
Alle actiepunten zijn afgewerkt.
Schooltijden
Door de MR-afvaardigingen van alle 3 de scholen zijn de stemmen geteld. De uitslagen zijn verzameld
en Rob heeft daarover namens de 3 voorzitters een brief gestuurd aan de ouders waarin ook de
vervolgstappen zijn benoemd. De uitslag van De Akkerwinde geeft hetzelfde beeld als de uitslag van
de 3 scholen samen. Bij De Akkerwinde zijn 66 stemmen uitgebracht. 27 stemmen waren voor
behoud van het huidige model, 39 stemmen waren voor het overgaan op een continurooster. Binnen
de groepen 0, 1 en 2 hebben 18 mensen gekozen voor het model met de vrije vrijdag voor de
kleuters, 8 stemmen waren voor het model waarbij de kleuters op vrijdag naar school gaan. De
meerderheid is dus voor aanpassing van het continurooster en daarbinnen gaat de voorkeur uit naar
het model met de vrije vrijdag voor de kleuters. De stembiljetten zullen worden bewaard tot het eind
van het schooljaar. De stembiljetten van de Akkerwinde liggen thuis bij Wilfred.
In de brief staat dat voor 29 april de oudergeleding van de MR advies mag uitbrengen aan de directie.
Erik vraagt zich af of dat niet de hele MR moet zijn. Wilfred geeft aan dat Heidi en hij (oudergeleding
MR) naar aanleiding van de uitslag advies mogen uitbrengen aan de directie. Als dit advies op alle
scholen hetzelfde is gaat Bas instemming vragen aan de MR-leden. Daar horen dan wellicht ook de
leerkrachten bij. Als dit klopt komen Wilfred, Baukje, Resi en Heidi (alle MR-leden) op 26 mei om
17.00 uur bij elkaar voor overleg hierover. Baukje zoekt voor alle zekerheid uit of alleen de
oudergeleding stemrecht heeft of ook de leerkrachten (actie Baukje). Wilfred en Heidi zullen deze
week nog advies uitbrengen aan Bas (actie Wilfred en Heidi).
Baukje vraagt of iemand nog iets van ouders gehoord heeft naar aanleiding van de stemming. Enkele
ouders zijn het er niet mee eens dat het model waar ze voor hadden gekozen (met de vrije
woensdagmiddag) is geschrapt.
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Snappet
Bas heeft de MR-en gevraagd om instemming om zeer snel over te kunnen gaan op Snappet in groep
5 en 6. Wilfred vraagt wat we hiervan vinden. Hij zou zelf graag eerst enkele zaken helder willen
hebben:
- Een concrete invulling of maatregelen op de genoemde minpunten (stappenplan) zoals de ITstructuur, de zithouding van kinderen en wel of niet typeles.
- Duidelijkheid over de initiële kosten en de (jaarlijkse) kosten, ten opzichte van beschikbaar
budget; is er een contract en zo ja hoe ziet dat eruit qua verplichtingen?
- Een scenario als Snappet als organisatie een "onverwachte wending" neemt (fors hogere kosten,
overname, bezwijken onder succes).
Hier zijn de andere MR/SR-leden het mee eens.
Baukje geeft aan dat iedereen die gewerkt heeft met Snappet erg enthousiast is. Zelfs leerkrachten
die op voorhand erg sceptisch waren zijn nu erg enthousiast.
Snappet is een verwerkingsinstrument. Voor uitleg van de stof wordt nog steeds een methode
gebruikt. Snappet vervangt dus niet de methodes maar het wordt ernaast gebruikt.
Het is nog niet duidelijk wat met de typecursus wordt gedaan. Met name voor groep 4 is dit lastig. In
deze groep is het schrijven nog erg belangrijk. Een typecursus zal daarom waarschijnlijk gegeven
worden in groep 5 t/m 7.
Heidi vraagt of er kinderen zijn die door het werken op de tablets last van hun ogen hebben. Zij heeft
dit van kinderen op een andere school gehoord. Dit is op De Akkerwinde niet bekend.
Besloten wordt dat Wilfred aan Bas zal laten weten dat we een iets duidelijker omlijnd voorstel willen
zien voordat we kunnen instemmen met de aanschaf van Snappet in groep 5 en 6 (actie Wilfred).
Uit GMR
Er zijn geen punten die we hier willen bespreken of die we willen terugleggen bij de GMR.
Met betrekking tot het duurzaam uitbesteden van het gebouw en de installaties geeft Wilfred aan dat
in Eindhoven basisscholen zo zijn ingericht dat ze energiezuinig of energieneutraal uitbesteed zijn
zodat van tevoren duidelijk is wat de exploitatiekosten zijn. Wilfred zal dit doorsturen aan
KempenKind (actie Wilfred).
Info uit team/groepen
- In de meivakantie zal er onderhoud plaatsvinden aan de koeling in het lokaal van groep 6/8.
- Resi en Terri zouden de eindmusical van groep 8 gaan schrijven, maar dit is onbegonnen werk.
Ze gaan kijken of er stukken uit andere musicals gebruikt kunnen worden.
- De Akkerwinde feestdag gaat veranderen. Op deze dag worden de verjaardagen van de
meesters en juffen gevierd. Vanaf volgend jaar wordt deze dag op de vrijdag voor Koningsdag
gehouden. Dit schooljaar is er nog wel een Akkerwinde feestdag.
- Groep 8 is bezig met de citotoets.
Esther vraagt of er al iets bekend is over de vervanging van juf Addie als zij met zwangerschapsverlof
gaat. Baukje geeft aan dat dit nog niet bekend is.
Mededeling van Bas
Bas komt vertellen dat Baukje de Akkerwinde gaat verlaten per 1 augustus. Zij wordt directeur van de
Mariaschool in Reusel. Het was voor haar geen gemakkelijke beslissing want ze heeft het erg naar
haar zin op De Akkerwinde, maar ze heeft besloten deze nieuwe kans toch te grijpen. Baukje heeft het
vanmiddag in het team verteld en morgen krijgen de ouders een e-mail.
Na de meivakantie gaat Bas met de leerkrachten in gesprek om te peilen of er iemand is die de functie
van Baukje wil gaan invullen. Hij zoekt iemand met dezelfde kwaliteiten en hetzelfde enthousiasme als
Baukje heeft.
De leden van de MR en SR vinden het erg jammer dat Baukje gaat vertrekken maar wij snappen het
ook en we wensen Baukje veel succes in haar nieuwe functie!
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Wat speelt er aan de poort?
- De meeste ouders vinden de nieuwe rapporten duidelijk en overzichtelijk. Een enkeling vindt het
jammer dat de leuke verhaaltjes verdwenen zijn (met name bij de kleuters).
- Over het portfolio zijn de ouders vooral positief. Enkele ouders vinden het ‘helemaal niks’ of
‘geldverspilling’. De kinderen zelf zijn erg enthousiast en trots op hun werkjes.
- Ouderavonden: de meeste ouders vinden het niet erg dat dit veranderd is, een enkeling vindt het
jammer dat er bij de eerste ouderavond bijna geen resultaten besproken worden.
- Veel kinderen vinden Engels in groep 7 erg moeilijk. De kinderen die nu in groep 7 zitten hebben
deze methode in groep 5 en 6 niet gehad, terwijl die eigenlijk wel start in groep 5. Baukje geeft
aan dat binnen de methode wordt aangegeven dat starten in groep 7 geen probleem is. Dit punt
komt de volgende keer terug op de agenda (actie Wilfred).
- Bij het inschrijven van nieuwe kinderen wordt gevraagd naar het opleidingsniveau van de ouders.
Sommige mensen vinden dit vervelend. Baukje legt uit dat de school dit wettelijk verplicht is. Het
heeft te maken met geld. Voor kinderen die ouders hebben met een mbo/hbo-niveau krijgt de
school geen extra geld, als ouders lager zijn opgeleid krijg je als school extra geld voor deze
kinderen. Verder doet de school niets met deze gegevens. Het is wel een goed idee om dit
volgend jaar uit te leggen aan de ouders (actie Baukje).
- Bram Janssen heeft goaltjes gemaakt voor op het schoolplein. Hier is iedereen erg blij mee.
Rondvraag
- Erik vraagt of de school een bewuste afweging heeft gemaakt in de keuze voor de Citotoets. Er
zijn immers ook nog 2 andere toetsen. Baukje geeft aan dat enkele scholen binnen KempenKind
een andere toets doen. Wij willen eerst afwachten wat de ervaringen daarbij zijn. Het voordeel
van de Citotoets is dat deze op papier is: op sommige andere scholen waren er problemen met
het programma.
- Wilfred vraagt of de Veiligheidsdag van 18 juni al is gepromoot. Baukje geeft aan dat er iemand in
de klas is geweest en dat de briefjes zijn uitgedeeld.
Agenda volgende keer
De volgende vergadering vindt plaats op 21 juni. Als er voor die datum informatie over de formatie van
volgend jaar bekend is stuurt Baukje dit alvast rond (actie Baukje). Dit punt komt ook op de agenda
voor de volgende keer alsmede het jaarplan 2016/2017 en de invulling van de nieuwe Wet Veiligheid
op school.
Akkerbode
Baukje zal in de Akkerbode zetten dat we vergaderd hebben en verwijzen naar de notulen (actie
Baukje).
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