NOTULEN Extra MR-vergadering i.v.m. nieuwe dagindeling Dominicus

Datum
Tijd
Locatie
Notulist
Afwezig

Dinsdag 19 december 2017
19.30-21.30 uur (Lex en Tilly sluiten aan rond 20.00 uur)
Handelstraat, Utrecht
Mandy
XXX

Nr.

Agendapunt

Tijd

Status

Doel:

1.

Opening van het MR-overleg
Voorzitter opent vergadering met voorstel
om gedragsregels met elkaar af te spreken.
Als we met complete groep zijn zullen we dit
verder uitwerken met elkaar.
Goedkeuren notulen
Niet van toepassing i.v.m. extra vergadering

5 min

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

3.

Rondvraag, ingekomen post en evt.
aanvulling op agendapunten.
Niet van toepassing i.v.m. extra vergadering

XXX

XXX

XXX

4.

Oudergeleding MR bespreekt met team
leerkrachten MR hun standpunt rondom het
nieuwe schooltijdenplan. De oudergeleding
blijft ook na de opgehaalde informatie van
de inloopochtenden en ontvangen mails van
ouders bij hun standpunt. Ze willen graag
een ouderraadpleging om te toetsen hoe
ouders naar het plan kijken. Ze zullen dit
verder toelichten bij de komst van Lex en
Tilly.

25 min

XXX

Oudergeleding MR
wil toelichting
geven aan
leerkrachten wat
hun standpunt is
rondom de nieuwe
schoolplannen.

1.30 min

XXX

Met elkaar in
gesprek gaan over
de nieuwe
schooltijden en hoe
we zoveel mogelijk
draagvlak kunnen
meten bij alle
ouders.

2.

Lex en Tilly sluiten bij de vergadering
aansluiten.
Lex geeft toelichting op zijn ervaring rondom
de inloopspreekuren en reacties van ouders.
De positieve reacties zijn overwegend in de
meerderheid. Goed om te zien dat (veelal)
iedereen er klaar voor is. Er zijn zo’n 35
ouders langs gekomen tijdens de
inloopspreekuren. Niet alle ouders die
langskwamen waren positief; zorgen gaan
vooral over (verplichte) TSO en de extra
kosten BSO. Ook wordt de langere
woensdagmiddag niet door iedereen als
positief ervaren.

Lex en Tilly

De Q&A’s die op de website staan zijn
gemaakt op basis van alle ingekomen e-mails
en de feedback van de aanwezigen tijdens
de inloopspreekuren.
Nog niet alles is bijgewerkt, hier draagt Tilly
nog zorg voor.

Tilly

De feedback die van ouders is binnen
gekomen wordt besproken met elkaar. Veel
vragen die zijn binnen gekomen konden
goed worden beantwoordt aan de ouders (is
inmiddels al gedaan.) Dit betroffen
onduidelijkheden over het plan. De ouders
die zorgen hebben over de TSO, kunnen zelf
een beslissing nemen hoe ze de TSO voor
hun kind gaan invullen. De zorg over de
(mogelijke) extra kosten BSO en
woensdagmiddag kunnen niet weg genomen
worden. Ervaring leert dat het prettig werkt
om vijf gelijke dagen te hebben; een kind
weet waaraan hij/zij toe is. Maar dit zullen
ouders eerst zelf moeten gaan ervaren. De
onrust over de korte lunchtijd in de
onderbouw, kan opgevangen worden door
de leerkracht. Eerder alles voorbereiden
voor de lunch, zodat een kind ook echt 20
minuten de tijd hebben om rustig te eten.

Lex

Lex heeft volop ideeën om middaginvulling
(1 uur na school, plus invulling na oude
schooltijd) op een goede manier te doen.
Hierop kan nog een toelichting komen in het
plan. Er zijn al een paar ouders naar hem
toegekomen die mee willen denken
hierover.

Lex

De oudergeleding van de MR vertelt over
hun wens van de draagvlakmeting. Deze
blijft ook na de inloopsessies overeind staan.
Lex en Tilly hebben hier ook over nagedacht
en komen met een voorstel. De
oudergeleding reageert hierop met hun
voorstel. Dat is als volgt: 50% positief, dan
gaat het plan door. Geen neutrale stem, dit
levert naar aanleiding van oudergeleding
niets op.

MR

De oudergeleding neemt nog kort de tijd om
onderling goed af te stemmen wanneer de
draagvlakmeting een succes is of niet.
De volgende afspraken zijn hierover
gemaakt:
Bij > 25% opkomst stemt de MRoudergelding in als meer dan 50% positief is
Bij > 25% opkomst geen instemming als er
minder dan 50% positief is
Bij < 25% opkomst bekijkt de MRoudergeleding de uitkomst en bepaalt
Oudergeleding geeft aan dat zij een
standpunt heeft ingenomen om ouders te
bevragen waarvan kinderen nog moeten
instromen. Lex reageert hierop dat zij deze
ouders wel willen meenemen en dat we
uiteindelijk kunnen besluiten om deze
ouders niet mee te laten tellen. Deze ouders
worden apart weergegeven.
Een van de leerkrachten geeft aan dat over
een aantal zaken goed nagedacht moet
worden; gescheiden ouders (allebei een
stem?), ouders met alleen een kind in groep
acht geen stem geven, is het namens MR en
schoolleiding, MR positief geluid laten horen
om dit proces te steunen etc. Er volgt een
discussie en uiteindelijk worden
onderstaande afspraken gemaakt.
Afspraken:
- duur van stemperiode is twee weken
- duidelijke bevraging positief of negatief
(naast deze vraag ook nog de optie voor
toelichting hierop)
- frequente reminders om aantal stemmers
te verhogen
- 1 stem per gezin
- doelgroep zijn ouders groep 1-7 op basis
waarvan de uitkomst wordt bepaald. Als
extra meetpunt worden ook toekomstige
ouders meegenomen. Het resultaat van
beide uitkomsten wordt apart
gepresenteerd.

- Schoolleiding is verantwoordelijk voor
afnemen van de enquête

Afspraken die tijdens deze vergadering zijn gemaakt op een rij:
Ouderraadpleging medio januari 2018
Door middel van een enquête; men kan positief of negatief stemmen.
Volgende spelregels zijn afgesproken:
- duur van stemperiode is twee weken
- duidelijke bevraging positief of negatief (naast deze vraag ook nog de optie voor toelichting hierop)
- frequente reminders om aantal stemmers te verhogen
- 1 stem per gezin
- doelgroep zijn ouders groep 1-7 op basis waarvan de uitkomst wordt bepaald. Als extra meetpunt
worden ook toekomstige ouders meegenomen. Het resultaat van beide uitkomsten wordt apart
gepresenteerd.
- schoolleiding is verantwoordelijk voor afnemen van de enquête
Instemmen oudergeleding
Bij > 25% opkomst stemt de MR-oudergelding in als meer dan 50% positief is
Bij > 25% opkomst geen instemming als er minder dan 50% positief is
Bij < 25% opkomst bekijkt de MR-oudergeleding de uitkomst en bepaalt vervolgstappen
Indien er een ‘go’ uitkomt:
Invoering van het nieuwe rooster per schooljaar 2018 - 2019 (ervan uitgaande dat BSO en TSO
volledig te regelen is met de nieuwe tijden)
Lex gaat aan de slag met naschoolse programma en zorgt ervoor dat dit nog nadrukkelijker in het
plan wordt verwerkt. De onduidelijkheden in het plan worden nog wat aangescherpt.
De enquête wordt gereed gemaakt voor verzending in januari ’18. Zowel de schoolleiding als de MR
gaat ouders (met herhaling) aanmoedigen om hun stem te laten horen. Hoe meer stemmen, hoe
beter beeld wat de wens van alle ouders is.

