Notulen vergadering MR Liduina 22 mei 2017
Datum:
Locatie:
Tijdstip:

22-05-2017
Liduinaschool, Timorstraat
20.00 uur

Aanwezig:

Rik Jansen, Arnold van der Peet, Rik ten Broeke, Jarda Dijk, Judith
Scheffer, Gea Brokking, Caroline van Wees, Suzanne Derwig,
Marijke van Schaik

Afwezig:

Patrick de Backer met kennisgeving

1. Opening
Rik ten Broeke opent de vergadering. De vorige vergadering is, i.v.m. het tussentijdse
voorjaarsoverleg al weer enige tijd geleden.
Patrick heeft aangegeven zijn lidmaatschap neer te leggen. Dit wordt als erg jammer
gezien. Rik heeft contact gehad met Patrick, maar dit heeft hem niet tot andere gedachten
kunnen brengen. Suzanne probeert op het schoolplein nog een gesprek met Patrick te
hebben.
Als het vertrek definitief blijft, dient er een nieuwe procedure gestart te worden voor een
nieuw MR lid vanuit de locatie Juno.

2. Concept notulen 15 februari 2017
Er wordt n.a.v. de notulen gevraagd naar de status van de aanvraag aan de gemeente
vanwege de uitbreiding van de locatie Juno voor een extra groep. De aanvraag is
ontvangen, maar er is een kleine correctie nodig. Daarna wordt verwacht dat de aanvraag
in behandeling kan worden genomen.
N.a.v. de notulen wordt gevraagd of de agenda ook vooraf kan worden gepubliceerd,
zodat ook ouders deze kunnen zien voordat de vergadering er is. Streven is week na
overleg de notulen via mail vaststellen en week voorafgaand aan een vergadering de
agenda via de digiDUIF uit te laten gaan. Indien mogelijk gaat dit via een eigen account
van de MR (Rik J.). Mocht dit niet lukken, dan gaat dit via Arnold.
De notulen zijn verder akkoord. Verzoek is wel de notulen graag sneller definitief te maken
(via mailwisseling), zodat deze eerder naar de ouders kan worden gestuurd.

3. Tevredenheidspeiling en acties
Suzanne geeft uitleg over de tevredenheidspeiling. Een driehoeksmeting (leerlingen,
ouders en personeel) is gedaan. Bij de Eemstraat op papier, op de andere drie locaties
digitaal. Enige korte punten:
- Binnen de leerlingpeiling is de veiligheid een belangrijk onderwerp van de vraagstelling geweest.
- De respons van ouders was laag, maar voldoende voor een goede peiling. Er is voldoende
gedaan om de tevredenheidspeiling onder de aandacht te brengen. De eerste mail is gevolgd
door drie herinneringen.
- De uitkomst van de peiling geeft een bevestiging/controle van het beleid. De uitkomst gaf nu
geen aanleiding grote zaken te wijzigen
- Een eerste scan met vier schoolleiders is gedaan. Een samenvatting volgt. Gekeken wordt
vooral naar wat echt slecht scoort (ontevredenheid) en die goed scoren (erg tevreden). Uit de
benchmark komen beide locaties van de Liduina heel goed naar voren.
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- De enquêtes zijn niet te herleiden tot personen
- Uit de samenvatting volgen eventuele actiepunten. Deze wordt volgende week naar de MR
gestuurd met een communicatievoorstel richting ouders (digitaal A5-je). Verzoek van
schoolleiding of deze actiepunten naar de ouders kunnen. Suzanne kijkt in ieder geval specifiek
naar de sociale veiligheid, maar ook naar de schooltijden.
- Voorstel van Rik J: ook direct aangeven wat gedaan wordt met de slechte scores.

PO-vensters: website met vergelijk van scholen, bedoeld voor ouders die zich oriënteren.
Als school kun je je enquete hieraan koppelen. Dit wordt gedaan door Scholen met
succes. Alle vier de scholen gaan hieraan meedoen met alleen het onderdeel
ouderpeiling. Dit is ook het meest interessant voor bestaande en toekomstige ouders.

4. Concept groepsgroottes 2017-2018
De groepsgroottes worden in de deelraad MR besproken na het gezamenlijke MR overleg.

5. Invoering rekenmethodes beide locaties
Als nieuwe rekenmethode op de twee locaties is gekozen voor Getal en Ruimte junior.
Getal en Ruimte is de meest gebruikte methode voor het voortgezet onderwijs en is
daarom een prima keuze waar de school goed mee vooruit kan. Ook de leerkrachten zijn
hier positief over. Het is een vroegstartactie van de uitgever, dus Juno en Timor zijn
hiermee voorloper. Dat betekent wel dat er voorlopig gewerkt wordt met een papieren
versie, aangezien de hardware op de locaties niet klaar is voor geheel digitaal. De nieuwe
methode wordt ingezet in groep 1 t/m 7.
Evalueren van de methode gebeurt met de rekenwerkgroep. De implementatie zal in ieder
geval 2 jaar gevolgd worden door de rekenwerkgroep. De methode biedt ook een stuk
differentiatie t.o.v. de oude methode. Gekeken wordt nog in hoeverre een aparte
toelichting voor de ouders kan plaatsvinden.

6. Stappenplan aangaande opstellen en goedkeuren reglement
deelraden/MR'en
De GMR bestaat uit 1 ouder en 1 leerkracht vanuit Liduina en zelfde van de Bavo
Voor de deelraden geldt dat het beoogde systeem nu definitief wordt vastgelegd.
De schoolleiding kijkt morgen (23 mei) naar de huishoudelijke reglementen. Daarna wordt
deze aan de MR gestuurd, zodat kan worden ingestemd. De bedoeling was dit voor deze
vergadering rond te sturen.

7. Bestemming overschotten MR-gelden
Er komt een gezamenlijke rekening voor alle (G)MR-gelden. Het geld van de MR-Liduina
is inmiddels teruggestort op de beschikbare rekening. Hoe dit nu weer verdeeld wordt over
de MR-en is nog niet duidelijk. Navraag hoe dit nu precies gaat, moet nog gedaan worden
bij Ruud Barnhoorn.
Vragen die nog leven:
- Wie wordt nu houder van de pas? Wie beheert de rekening? (daarbij wel rekening
houden met latere overschrijving van naam)
- Gaat het overschot van de MR-gelden naar de Algemene middelen?
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8. Speerpunten
Arbo: Onderling overleg tussen Patrick en Jarda heeft plaatsgevonden. Overleg met de
locaties is nog nodig. Deze afspraak volgt nu snel. Door de afwezigheid van Patrick is
extra ondersteuning op dit onderwerp wel nodig.
Organisatiestructuur: communicatie naar achterban moet nog worden gedaan. Dit wordt
meegenomen in het stukje van Gea.
Passend onderwijs: site van passend onderwijs geeft info over ondersteuningsgeld. Daar
is dus veel achtergrondinformatie uit te halen. Om binnen de MR iets meer info te krijgen,
wordt gesuggereerd om de IB-er een keer uit te nodigen. Dit wordt opgepakt.

8. Rondvraag en sluiting
Vraag n.a.v. afspraak om snel naar de ouders te communiceren: Wat communiceren we
nu apart naar de ouders? Afgesproken is hiervoor de eerdere tekst van Gea te gebruiken
met een link naar de notulen.
Arnold: Er komt nieuw plaatsingsbeleid aan vanuit de gemeente Haarlem. Dit betekent dat
ouders een voorkeurschool moeten aangeven met alternatieven. Vanaf geboortejaar 1
januari 2015 wordt centraal geplaatst. De scholen geven het aantal beschikbare plekken.
Er komen drie rondes per jaar waarbij de school het aantal aanmeldingen vanuit de
gemeente krijgt. Brede informatie hierover naar de ouders moet nog door de gemeente
gedaan worden.

Volgend overleg: 27 juni 2017, locatie Eemstraat

