Medezeggenschapsraad
NOTULEN MR vergadering 10 februari 2020

Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Teamkamer Hubertusschool
Aanwezig: Nicolle Janssen-Heijnen, Nini Huijskens-Nizet, Helmy Willems-Heijnen, Stefanie
Knippenberg, Hanneke van Hameren-van Beijsterveld, Esther Koller-Bodelier, Harriet CarréTitulaer, Koen Kemps (punt 5 t/m 8)
Afwezig: Anke Driessen

1. Opening en agenda
Nicolle zit vandaag voor in plaats van Anke
Nicolle opent de vergadering om half acht.

5. Lopende zaken
Vervangingen:
Helaas is het een paar keer niet gelukt om tijdig vervanging te vinden. Er is een paar keer een klas
naar huis gestuurd. De stichting heeft met name op vrijdag weinig vervangers beschikbaar.
Voor komend schooljaar wil de stichting de vervangingspool uitbreiden.
Participatiespeelplaats:
Gemeente wilde dat een nieuwe speelplaats in de vakanties gesloten zou zijn. Het idee was juist dat
het ook een speelplaats voor de buurt zou worden.
Gemeente wil daar nu toch ook wel over nadenken, zo lang er geen sprake is van overlast of
vandalisme.
In 2021 zal er een stichting voor de nieuwe speelplaats worden opgericht.
6. Begroting goedkeuren 2020
Prestatiebox bestaat uit de gelden die worden toegekend (extra cultuurgelden, impulsgelden ICT,…).
Kan je op internet ook veel over vinden.
Op dit moment staat er een ruime 17 fte voor komend schooljaar op de begroting (tegenover bijna
20 fte op 1 januari 2020). Vanuit de werkdrukgelden kan dit wel worden aangevuld waardoor de
school toch uitkomt op 18 fte.
Koen ligt nog e.e.a. toe.
De begroting wordt door de MR goedgekeurd. De voorzitter zal deze nog met Koen tekenen.
10. Voortgang evt. veranderende schooltijden
Dit punt wordt naar voor geschoven, omdat dit nodig is om punt 7 te kunnen bespreken.
Hoorns model heeft de voorkeur van het team. Er is wel de wens uitgesproken om de onderbouw
dan op vrijdag ook tot 12.30 u les te laten volgen. De onderbouw maakt dan wel teveel uren, maar
dit kan worden gecompenseerd door een paar extra studiedagen alleen voor de onderbouw.
Aantal uren over na acht jaar Hoorns model: 80 uur.

Meer formatie over (Hoorns model): dat is nog niet helemaal zeker.
Bovenbouw leerkrachten moeten anderhalf uur snijden in het lesrooster. Er zal dus iets meer
gecombineerd moeten worden (bijvoorbeeld handenarbeid met een vak). Er moet ook goed gekeken
hebben naar wat de hoogste prioriteit heeft.
Sommige dingen kunnen misschien ook wel wat beter worden ingedeeld. Bij andere scholen kan je
opvragen hoe ze hun uren verdelen, en dit eventueel gebruiken.
Nadeel is dat er meer met leerkrachten zal moeten worden geschoven, omdat degenen die op
vrijdagmiddag werken dan op een ander moment zullen gaan werken.
De ouders uit de MR vinden het belangrijk om te weten hoe leerkrachten van de bovenbouw hun
lespakket goed kunnen wegzetten met minder lesuren, en vragen zich ook af of er dan wellicht meer
huiswerk mee naar huis komt.
Antwoord: Dit is niet de bedoeling.
Wellicht is het een goed idee om vóór de ouderpeiling een informatieve ouderavond te beleggen. Dit
kan in de week na de rapportgesprekken. Daarna kan de enquête voor de ouders worden uitgezet.
Het idee is om dan een paar leerkrachten van de bovenbouw te vragen hoe ze hun uren in zouden
kunnen delen.
Huidig model: halen we 14 groepen zeker niet. Hoorns model: zeer waarschijnlijk wel.
8. Voortgang TSO
Wee play valt af, omdat ze alleen willen komen voor volledig pakket. Dit kan niet omdat SKR nu
ruimtes huurt.
SKR wil ook doorgroeien naar een totaalaanbod binnen de school. Daar is ruimte voor. SKR heeft tot
7 april de tijd om de TSO op orde te krijgen. Koen heeft wel aangegeven dat hij dan echt de TSO
ingevuld wil hebben zoals vorig jaar altijd al was (een uur TSO ipv half uur TSO).
Leefkind wil best alleen TSO komen doen hier. Als SKR niet thuis geeft, dan moeten we dus wel met
deze aanbieder verder gaan.
7. Vakantierooster excl studiedagen toelichting
Het vakantierooster voor komend schooljaar wordt goedgekeurd.
Over de studiedagen kan pas worden gesproken als er duidelijkheid is over de schooltijden komend
schooljaar.
9. studiedag leerkrachten 3 februari
Alle collega’s nemen deel aan een ontwikkelgroep. Deze groepen verdiepen zich allemaal in een
onderdeel van school waar ze proberen om dit efficiënter aan te pakken. Het is de bedoeling dat
onder- en bovenbouw hier samenwerken.
2. notulen vorige vergadering
Nini en Esther zijn afwezig.
30 nieuwe chromebooks. Er staat 50.
3. post
Op Isy ouders graag vragen om aan te melden.
Alle mail is doorgestuurd. Hier zat niks bijzonders bij.
Op papier is alleen de info MR binnengekomen.

11. Zaken vanuit GMR
Vanuit de GMR is niks bijzonders binnen gekomen de afgelopen periode.
13. Actielijst MR nalopen
Zie actielijst.
14. Rondvraag
Is het mogelijk dat er bij de meisjes wc’s een hygiëne emmer komt te staan? Er staat nu wel een
vuilnisbak, maar niet op de toiletten zelf.

De vergadering word om half tien gesloten

